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Wykaz skrótów: 

 

 DUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

 dyrektywa 2014/24/UE - dyrektywa Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65) 

 GKO - Główna Komisja Orzekająca w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 

 jednolity dokument - jednolity europejski dokument zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 

2014/25/UE 

 k.c. - ustawa - Kodeks cywilny 

 kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - kwoty wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tzw. „progi unijne”) określone w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2263) 

 nowelizacja Pzp - ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) 

 UsPrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). 

 Prezes UZP - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

 Pzp lub ustawa - Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 

 RozpDokum lub rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. - rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 

 UZP - Urząd Zamówień Publicznych 
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1. Złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp. 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp, w trybie niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Przepis art. 24 ust. 11 zdanie 1 Pzp nie ma zastosowania, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę 

albo złożono jedną ofertę na tę samą część zamówienia, jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert 

częściowych. 

 

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, nie przekaże zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia tego oświadczenia, 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, oferta tego wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Termin do złożenia oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wskazany w wezwaniu, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, powinien być realny i umożliwić wykonawcy złożenie 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

 

Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający odrzuca 
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ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp (wykonawca nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia).  

 

Zgodnie ze stanowiskiem UZP „Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 

wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji 

wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 

aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”
1
 

 

W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który nie złożył 

oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy powstanie takiej 

przynależności nastąpiło po złożeniu pierwszego oświadczenia o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 Pzp), zamawiający może na podstawie art. 145a pkt 2 Pzp, rozwiązać 

umowę. 

 

W praktyce mogą natomiast wystąpić inne przypadki, do których nie odnosi się powyższe 

stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych.  

 

Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową małżeńską, składający ofertę w tym 

samym postępowaniu, mogą stanowić grupę kapitałową. W wyroku z dnia 26 czerwca 2014 r., 

KIO 1181/14; KIO 1182/14; KIO 1183/14; KIO 1194/14; KIO 1195/14, Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, iż „(…) za udowodnione należy uznać ustalenie, że wykonawcy jako osoby fizyczne 

prowadzą działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod jednym adresem i posiadają ustawową 

wspólność majątkową małżeńską. Biorąc pod uwagę definicję legalną grupy kapitałowej (art. 4 pkt 

14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) można uznać, że odwołujący małżonkowie - 

przedsiębiorcy mogą wywierać na siebie wpływ w rozumieniu powołanego przepisu. Należy 

stwierdzić, że ustalenie istniejących powiązań w każdym wypadku wymaga precyzyjnych wyjaśnień 

                                                
1 Portal UZP/Aktualności/Kolejne odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp/ 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp/Kwalifikacja podmiotowa wykonawców/ Czy 

można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wraz z ofertą, w sytuacji gdy wykonawca 

nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 
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zważywszy na doniosłe skutki faktyczne i prawne wyniku takiego ustalenia. Należy przyznać rację 

odwołującym, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie dokonywano oceny wykonawców 

będących małżonkami pod kątem przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. Jednakże w praktyce obrotu gospodarczego składanie ofert przez 

małżonków, z których każdy prowadzi samodzielną działalność gospodarczą takie sytuacje się 

zdarzają. W przetargu nieograniczonym na utrzymanie dróg na terenie miasta Sz. w zakresie 

oznakowania pionowego przeprowadzonym w 2010 r. odrębne oferty złożyli m.in. małżonkowie, z 

których każdy prowadził samodzielność działalność gospodarczą pod tym samym adresem. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania przez Urząd Ochrony i Konkurencji w decyzji (…) ustalono, że 

przedsiębiorcy ci zawarli porozumienie ograniczające konkurencję prowadzące m.in. do wyboru 

przedsiębiorcy, który zaoferował wyższą cenę za wykonanie zamówienia i zakazano dalszego jej 

stosowania (…). W powyższym stanie faktycznym uznano, że zaszła przesłanka odrzucenia oferty 

jako stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji tj. z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. Należy przy tym 

zauważyć, że składane oferty wzajemnie ze sobą konkurowały, co prowadziło do skutków opisanych 

w decyzji.”. Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do małżonków posiadających ustawową 

wspólność majątkową małżeńską, prowadzących działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod 

jednym adresem, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu zwróciła uwagę, że w świetle 

definicji legalnej grupy kapitałowej (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) 

można uznać, że odwołujący małżonkowie - przedsiębiorcy mogą wywierać na siebie wpływ w 

rozumieniu powołanego przepisu, jednakże „ustalenie istniejących powiązań w każdym wypadku 

wymaga precyzyjnych wyjaśnień zważywszy na doniosłe skutki faktyczne i prawne wyniku takiego 

ustalenia”. Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że małżonkowie posiadający ustawową 

wspólność majątkową małżeńską, prowadzący działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod 

jednym adresem, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu należeli do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jakkolwiek nie mieli 

świadomości co do tego faktu, co wynika z treści złożonych zamawiającemu wyjaśnień. Krajowa 

Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że przynależność do tej samej grupy kapitałowej 

występuje, gdy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą rodzajowo podobną złożą 

odrębne oferty w tym samym postępowaniu lub na tę samą część zamówienia (jeżeli zamawiający 

dopuścił składanie ofert częściowych). 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 zdanie 1 Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
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Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp.  

 

2. Dopuszczalność odstąpienia od zastosowania tzw. „procedury odwróconej” albo jej przyjęcia. 

 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” jest tylko 

uprawnieniem zamawiającego. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia 

o zamówieniu i odstąpić od zastosowania tzw. „procedury odwróconej” lub przewidzieć 

zastosowanie tzw. „procedury odwróconej”, jeżeli uprzednio taka procedura nie została przewidziana 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

3. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę, podwykonawców i podmioty trzecie w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena podmiotu trzeciego i 

podwykonawcy. 

 

3.1. Składanie oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
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2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2
2
, art. 57 ust. 3

3
 i art. 60d 

ust. 3
4
 Pzp. 

 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także 

spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 Pzp,  

wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu. 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; 

2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 Pzp - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, składa wraz z ofertą również zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Na podstawie art. 25a ust. 5 Pzp zamawiający może żądać od wykonawcy, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

1) złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców, jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

                                                
2 W trybie przetargu ograniczonego. 
3
 W trybie negocjacji z ogłoszeniem. 

4 W trybie dialogu konkurencyjnego. 
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podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; 

2) zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jednolity 

dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 Pzp). 

 

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i zamawiający nie określa warunków udziału w 

postępowaniu, oświadczenie wykonawcy o ich spełnianiu nie stanowi dokumentu niezbędnego 

do przeprowadzenia postępowania. W takim przypadku zamawiający nie żąda od 

wykonawcy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żąda zawsze i podlega ono badaniu.  

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub jednolity dokument, wykonawca składa zamawiającemu najpóźniej przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (zob. art. 68 ust. 2 i art. 25a ust. 4 

Pzp).  

 

3.2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a Pzp.  

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów (tzw. „podmiotów trzecich”), niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 Pzp). 
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp).  

 

Zobowiązania podmiotów trzecich potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, stanowi podstawę do wstępnej 

oceny, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, w 

oparciu o jednolity dokument lub oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego nie 

jest oświadczeniem, ani dokumentem, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, których 

zamawiający żąda na podstawie art. 26 ust. 1, 2 lub 2f Pzp. 

 

Wykonawca składa zobowiązania podmiotów trzecich wraz z ofertą lub wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Z treści zobowiązania innego podmiotu musi wynikać, że wykonawca będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie powinno określać zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (§  9 ust. 1 pkt 1-3 RozpDokum).  

 

Z treści zobowiązania musi również wynikać, że podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą (zob. art. 22a ust 4 Pzp oraz §  9 ust. 1 pkt 4 

RozpDokum. 

 

Przepis art. 22a ust. 2 Pzp wskazuje na otwarty katalog dowodów, które może złożyć 

wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, a wymienione w 

nim zobowiązanie jest jedynie przykładowym środkiem dowodowym (zob. wyrok z dnia 13 
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marca 2014 r., KIO 383/14). Zobowiązania innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są w oryginale 

(§  14 ust. 1 RozpDokum).  

 

Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają wymogu formy 

pisemnej (zob. wyroki z dnia 6 kwietnia 2011 r., KIO/UZP 636/11, z dnia 5 maja 2011 r., 

KIO/UZP 822/11 oraz z dnia 8 czerwca 2011 r. KIO/UZP 1106/11; KIO/UZP 1111/11). 

Przepisy Pzp nie definiują pojęcia pisemności. Zgodnie z art. 78 § 1 zdanie 1 k.c. do 

zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu 

na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, 

charakterystyczny, powtarzalny znak graficzny, wywodzący się od jej imienia i nazwiska, 

niebędący koniecznie pełnym imieniem i nazwiskiem, pozwalający na ustalenie tożsamości 

osoby, która go złożyła. Podpis powinien być na tyle czytelny, aby pozwolić zidentyfikować 

osobę, która się nim podpisuje (zob. wyroki z dnia 2 lipca 2012 r., KIO 1291/12 oraz z dnia 9 

września 2011 r., KIO 1797/11; KIO 1801/11; KIO 1807/11; KIO 1808/11; KIO 1813/11; KIO 

1817/11). Podpis może być nieczytelny, jeżeli tylko został napisany w sposób 

charakterystyczny dla osoby, która podpis złożyła.  

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 18 maja 2016r., III SA/Kr 974/10, 

zwrócił uwagę, że „Co do zasady - podpis musi być własnoręczny. W judykaturze i doktrynie 

utrwalone zostało stanowisko, że podpis to napisany lub uwierzytelniony znak ręczny. Zdaniem 

Sądu tylko tak złożony podpis może być kwalifikowany jako spełniający wymagania formalne 

co do treści podania. Podpis taki nie może być zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym 

np. faksymilą bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu. W orzecznictwie sądowym 

powszechnie jest przyjęty pogląd, iż podpisanie pisma innym podpisem niż własnoręczny 

osoby uprawnionej (np. faksymilą lub kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu) 

traktuje się jako pismo nie podpisane. Pogląd taki wyraził przykładowo Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 12 kwietnia 2000 r. , II SA/Gd 1089/98 (LEX nr 44070), z 10 

listopada 2006 r., II FSK 1144/05 (LEX nr 291823) i z 18 kwietnia 2000 r., II SA/Gd 954/98 

(LEX nr 44072).”. 
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Zobowiązanie może być podpisane parafą. Taki sposób podpisania zobowiązania podmiotu 

trzeciego co do zasady uznać należy za odpowiadający wymogom formy pisemnej. 

Obowiązujące przepisy nie określają bowiem znaczenia terminu podpis, który jest 

niezbędnym elementem zachowania formy pisemnej w rozumieniu art. 78 k.c. Przepis art. 78 

§ 1 Kc zakreśla minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej. Obowiązujące 

przepisy nie definiują również pojęcia parafy, które pojawia się jedynie na gruncie prawa 

notarialnego i wekslowego, gdzie rozróżniana jest parafa i podpis. Rozróżnienia takiego nie 

ma natomiast na gruncie kodeksu cywilnego, który na podstawie art. 14 Pzp stosowany jest do 

czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W orzecznictwie 

przyjmuje się, że parafa jest znakiem ręcznym składającym się z inicjałów (zob.  

postanowienie Sądu Najwyższego, II CKN 894/00). Skoro podpis nie musi spełniać żadnych 

szczególnych kryteriów dotyczących jego treści lub wyglądu, a decydujące znaczenie ma to, 

czy identyfikuje on osobę, od której pochodzi, to brak jest podstaw do uznania, że podpis 

zawierający inicjały, ale ujęte w określony, powtarzalny i charakterystyczny dla danej osoby 

znak graficzny stanowi parafę, a nie podpis. Jeżeli podpis nieczytelny identyfikuje osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy tego, brak jest podstaw do odrzucenia oferty. 

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, że podpis może być 

nieczytelny, jeśli tylko został napisany w sposób charakterystyczny dla osoby podpisanej. Dla 

osób, którym taka forma podpisu nie jest znana, złożenie podpisu nieczytelnego jest natomiast 

podstawą domniemania, że został złożony w formie zwykle używanej przez wystawce. Takie 

stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów CZP 146/93. Pogląd, że 

podpis w rozumieniu art. 78 k.c. nie musi być czytelny, wyraził również Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku II FSK 1144/05.  

 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi jedną z dopuszczalnych form 

udowodnienia, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca 

może zamiast zobowiązania przedłożyć umowę tworzącą pomiędzy wykonawcą a innym 

podmiotem stosunek prawny, na jakim oparto uprawnienie wykonawcy do dysponowania 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
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W opinii „Zakres dokumentów, jakie może przedstawić wykonawca na potwierdzenie 

spełniania warunków podmiotowych (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)”, aktualnej na gruncie 

obowiązujących przepisów Pzp, UZP zwrócił uwagę, że „Ustawa p.z.p. nie precyzuje zatem, 

za pomocą ilu i jakich dokumentów wykonawca może udowodnić zamawiającemu, że 

zasobami podmiotów trzecich będzie dysponował. Wskazuje jedynie, że «w szczególności» 

takim dokumentem może być pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. Ustawa nie wskazuje 

również, jaką formę oraz treść powinno mieć owo zobowiązanie. Może przybrać ono formę 

jednej z umów nazwanych, o których mowa w kodeksie cywilnym, umowy nienazwanej, jak 

również oświadczenia woli podmiotu trzeciego. Zobowiązanie to - w zależności od danego 

przedmiotu zamówienia publicznego czy charakteru zobowiązania - może być wyrażone w 

jednym dokumencie, jak również być podparte całym pakietem innych dokumentów. Przy czym 

zawsze, niezależnie od tego, czy wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania 

zasobami podmiotu trzeciego tylko przy pomocy jednego dokumentu - pisemnego 

zobowiązania podmiotu trzeciego, czy też przy pomocy wielu dokumentów dotyczących tego 

podmiotu, treść ich powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania 

podmiotu trzeciego, określać, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 

będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy”
5
 

 

Dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz ocena, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów musi wynikać z przedstawionych 

dowodów w sposób jednoznaczny i nie może być przedmiotem dedukcji czy domniemania. 

Na podstawie dokumentów przedstawionych w celu potwierdzenia rzeczywistego dostępu do 

zasobów innego podmiotu zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznego ustalenia, że 

określony zasób innego podmiotu zostanie realnie udostępniony. 

 

3.3. Ocena podmiotu trzeciego w postępowaniu. 

 

Na podstawie art. 22a ust. 3 Pzp zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez 

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. UZP odnosząc się do art. 22a ust. 3 Pzp 

                                                
5 Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 10 z 2010 r., s. 10. 
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uznał, że „(…) W świetle przepisów ustawy Pzp, ocena czy w stosunku do podmiotu trzeciego 

udostępniającego swój potencjał realizują się przesłanki wykluczenia określone w art. 24 

ustawy Pzp, powinna przebiegać w oparciu o takie same zasady, jakie dotyczą wykonawcy, 

który tym potencjałem się posługuje. Tym samym, jeżeli zamawiający w toku postępowania o 

udzielenie publicznego nie bada podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp, w stosunku do wykonawcy, nie może zweryfikować w tym zakresie podmiotu 

trzeciego i żądać przedstawienia przez ten podmiot odpowiednich dokumentów. Analogiczna 

reguła ma zastosowanie do wszystkich przesłanek dotyczących braku podstaw do wykluczenia 

- jeśli zamawiający nie żądał w postępowaniu przedłożenia określonych dokumentów 

podmiotowych od wykonawcy obowiązek ich przedłożenia nie dotyczy także podmiotu 

trzeciego.”. 

 

4. Plan postępowań o udzielenie zamówień oraz ustalanie wartości zamówienia publicznego.  

 

4.1. Obowiązek sporządzani planów postępowań o udzielenie zamówień. 

 

Na podstawie art. 13a ust. 1 Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 

oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego 

przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie 

przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie 

internetowej. 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące: 

1) przedmiotu zamówienia; 

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi; 

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia; 

4) orientacyjnej wartości zamówienia; 

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub 

miesięcznym. 

 

Zamawiający, inni niż wymienieni w art. 13a ust. 1 Pzp, mogą zamieszczać na stronie 

internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień. 
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Zamawiający mogą nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o 

udzielenie zamówień, jeżeli wymaga tego ochrona informacji niejawnych. 

 

Obowiązek sporządzania planów postępowań dotyczy wyłącznie postępowań, do których 

stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.  Obowiązek sporządzania planów 

postępowań nie dotyczy zatem zamówień wyłączonych zamówień i konkursów, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  

 

Przepis art. 13a w zakresie zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów 

sporządzanych na 2017 r. 

 

4.2. Ustalanie wartości zamówienia publicznego - zasady ogólne.  

 

Zasady ustalania wartości zamówienia ze względu na rodzaj i przedmiot zamówienia oraz 

okres, na który się go udziela, zostały określone w artykule 5 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 

32 - 35 Pzp. Wartość zamówienia jest pochodną ustaleń zamawiającego dokonywanych także 

na podstawie analizy rynku, która nie musi być jednak powiązana z rzeczywistymi cenami, 

jakie na rynku są oferowane i możliwe do uzyskania (zob. wyroki KIO/UZP 2453/10 i 

KIO/UZP 2127/10). Podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych stanowi średni 

kurs złotego w stosunku do euro, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w 

DUUE równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Od 1 dnia stycznia 

2016 r. średni kurs złotego w stosunku do euro określa rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2254) i wynosi on 4,1749 zł. 

 

Przepisy dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 32 - 35 Pzp definiując pojęcia zamówień 

publicznych na dostawy, zamówień publicznych na usługi i zamówień publicznych na roboty 

budowlane, nie wyjaśniają co należy rozumieć przez jedno zamówienie. Zgodnie z opinią 

UZP „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej” „Dla ustalenia czy w danym przypadku 

mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest 

analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi 
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kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno 

prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także 

zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), 

tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania 

zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj 

zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z 

odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia 

ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. 

zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane 

zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u 

jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym 

dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania 

danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego 

przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego 

wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono 

finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z 

wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość 

tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy 

PZP.”. 

 

W opinii UZP zwraca również uwagę, że „Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do 

czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do 

szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę 

usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i 

oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w 

ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Jeżeli 

potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu innego 

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do 

czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości 

czasowej takich zamówień.”. 
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Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia, w sytuacji gdy: 

1) zamówienia tego samego rodzaju mają inne przeznaczenie - brak tożsamości 

przedmiotowej i podobieństwa funkcjonalnego (np. usługi pralnicze, usługi 

sprzątania pomieszczeń); 

2) niemożliwe jest nabycie wielu zamówień tego samego rodzaju o takim samym 

przeznaczeniu u tego samego wykonawcy (np. dostawy wody dla dwóch różnych 

obiektów zamawiającego znajdujących się w dwóch różnych miejscowościach, przez 

dwóch różnych dostawców, jeżeli dostawy wody mogą być świadczone dla każdego 

z tych obiektów tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o 

obiektywnym charakterze), 

3) zamówienia są innego rodzaju (np. wykonanie remontu budynku mieszkalnego, 

dostawy materiałów biurowych), 

4) potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero po udzieleniu 

innego zamówienia podobnego przedmiotowo lub funkcjonalnie. 

 

Nie można natomiast uznać za odrębne zamówień tożsamych przedmiotowo lub o takim 

samym podobieństwie funkcjonalnym, jeżeli zamawiający posiadał wiedzę o nich już w chwili 

wszczęcia postępowania. 

 

4.3. W ramach ustalania wartości zamówienia zamawiający może zwracać się do 

wykonawców o przedstawienie cen usług, dostaw lub robót budowlanych.    

 

W opinii prawnej „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen 

zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia”
6
 UZP 

stwierdził, że „Zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością 

dopuszcza możliwość, iż zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się 

prowadzeniem określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów 

wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający 

może przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpić do 

podmiotów legitymujących się konieczną wiedzą i doświadczeniem o przeprowadzenie oceny 

                                                
6 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-

wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zwracania-sie-do-

wykonawcow-o-przedstawienie-cen-zamawianych-uslug-jako-podstawa-sposobu-szacowania-wartosci-zamowienia  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zwracania-sie-do-wykonawcow-o-przedstawienie-cen-zamawianych-uslug-jako-podstawa-sposobu-szacowania-wartosci-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zwracania-sie-do-wykonawcow-o-przedstawienie-cen-zamawianych-uslug-jako-podstawa-sposobu-szacowania-wartosci-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zwracania-sie-do-wykonawcow-o-przedstawienie-cen-zamawianych-uslug-jako-podstawa-sposobu-szacowania-wartosci-zamowienia
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ryzyka ubezpieczenia oraz podanie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Należy 

podkreślić, iż czynność oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań 

zamawiającego i nie jest on związany kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do 

których o ich sporządzenie się zwrócił. Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą 

służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku w zakresie przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie 

zamawiający we własnym zakresie dokonuje czynności oszacowania wartości przedmiotu 

zamówienia.”. 

 

4.4. Zaniżenie wartości zamówienia publicznego.   

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 

zamawiającego z należytą starannością. 

 

Zamawiający nie może również w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp dzielić 

zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości (art. 

5b pkt 2 Pzp) lub zaniżyć wartość zamówienia lub wybrać sposób obliczania wartości 

zamówienia (art. 32 ust. 2 Pzp). 

 

Podział ustalonej wartości zamówienia może być dokonany w sposób przewidziany w art. 32 

ust. 4 lub z zastosowaniem art. 6a Pzp. O wyborze sposobu podziału zamówienia decyduje 

zamawiający. Jeżeli zamawiający w postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych albo będzie udzielać zamówienia w częściach, z których każda będzie stanowić 

przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia będzie łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 Pzp). Jeżeli zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda 

stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia będzie łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 Pzp). 

 

Oferta częściowa to oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego (art. 2 pkt 6 Pzp). Jeżeli zatem łączna 

wartość poszczególnych części zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 30 000 euro (w przypadku zamówień klasycznych), zamawiający obowiązany będzie 

stosować Pzp, mimo że wartość poszczególnych części zamówienia nie będzie przekraczała 
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równowartości tej kwoty
7
.  

 

Udzielanie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania, występuje w sytuacji, gdy jest znana wielkość lub zakres zamówienia i jest 

możliwe udzielenie zamówienia po przeprowadzeniu jednego postępowania, ale zamawiający 

z określonych względów będzie udzielać zamówienia przeprowadzając wiele postępowań, 

których wartość składa się na wartość ustaloną dla całego zamówienia. Udzielanie 

zamówienia w częściach przypomina świadczenie jednorazowe realizowane w ratach 

(częściach). Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 Pzp).  

 

Zaniżenie wartości zamówienia polega na:  

1) ustaleniu wartości zamówienia, która nie obliguje zamawiającego do stosowania 

Pzp, jeżeli brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do ustalenia takiej 

wartości; 

2) ustaleniu wartości zamówienia, która nie obliguje do stosowania przepisów 

właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, jeżeli brak jest obiektywnych i 

uzasadnionych powodów do ustalenia takiej wartości. 

 

4.5. Stosowanie 6a Pzp.  

 

Zgodnie z art. 6a Pzp w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia 

zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej 

części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod 

warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 

Przepis art. 6a Pzp wprowadza do krajowego porządku prawnego regulacje przewidziane w 

art. 5 ust. 10 dyrektywy 2014/24/UE i art. 16 ust. 10 dyrektywy 2014/25/UE. 

 

                                                
7  Zob. Szacowanie wartości zamówień a plany zamawiającego dotyczące udzielania zamówień, Informator Urzędu 

Zamówień Publicznych nr 2 z 2009 r. s. 17-19. 
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Zastosowanie art. 6a Pzp stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek. W 

przypadku gdy wartości części zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych 

równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót 

budowlanych, a łączna wartość części zamówienia wynosi nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia, zamawiający nie będzie obowiązany stosować art. 6a Pzp. 

 

Przepis art. 6a Pzp stanowi lex specialis w stosunku do art. 32 ust. 4 Pzp i pozwala 

zamawiającemu, w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, na zastosowanie wobec 

danej części zamówienia przepisów właściwych dla jej wartości.  

 

Jeżeli wartość danej części zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro oraz wynosi nie 

więcej niż 20% wartości zamówienia, zamawiający może zastosować przepisy właściwe dla 

wartości tej części, tj. art. 4 pkt 8 Pzp. W takim przypadku odstąpienie od stosowania Pzp 

będzie możliwe tylko w wówczas gdy wyodrębnienie tej części nie nastąpiło z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 Pzp, tj. w celu uniknięcia stosowania Pzp.  

 

W przypadku stosowania art. 6a Pzp zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia 

na części w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości danej części zamówienia doszło do 

celowego unikania stosowania przepisów Pzp w odniesieniu do tej części. 

 

4.6. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane. 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane; 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli 

przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość 
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dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one 

niezbędne do wykonania tych robót budowlanych (art. 33 ust. 2 Pzp). 

 

Zasady ustalania wartości zamówienia szacowania, o których mowa w art. 33 Pzp nie mają 

natomiast zastosowania do przedmiotu zamówienia publicznego będącego robotami 

budowlanymi w rozumieniu Pzp, ale niebędącymi robotami budowlanymi w rozumieniu 

ustawy - Prawo budowlane, np. usług wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą 

operatorską.  

 

W przypadku ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane należy uwzględnić 

znaczenie pojęć „obiektu budowlanego” i „robót budowlanych”. Zgodnie z art. 2 pkt 5d Pzp 

obiektem budowlanym jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub 

inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 

techniczną. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 8 Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć 

wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu 

budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego. 

 

Pojęcie obiektu budowlanego zostało wprowadzone do prawa zamówień publicznych ustawą z 

dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271) i nie jest tożsame z 

pojęciem obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 UsPrBud. Wprowadzenie do Pzp 

pojęć obiektu budowlanego oraz robót budowlanych w znaczeniu określonym również przez 

dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE, zapewnia zgodne z postanowieniami tych dyrektyw 

określenia zakresów tych pojęć. 

 

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt 

budowlany, będzie mieć to, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może 

samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a ocena, czy w konkretnym 

przypadku mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym, powinna być dokonana w 

świetle gospodarczych i technicznych funkcji, które będzie spełniał. W wyroku C-220/05 z 

dnia 18 stycznia 2007 r., pkt 41, ETS zwrócił uwagę, że „Z art. 1 lit. c) dyrektywy wynika, że 

istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub 
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techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych (zob. wyrok z dnia 27 października 2005 

r. w sprawach połączonych C-187/04 i C-188/04 Komisja przeciwko Włochom, dotychczas 

nieopublikowany w Zbiorze, pkt 26). Jak jasno wynika z szeregu postanowień porozumienia, 

realizacja parku rozrywki ma za zadanie przyciągnięcie działalności handlowej i usługowej, 

tak iż należy uznać, że porozumienie spełnia funkcję gospodarczą.”. 

  

Do zagadnienia podziału zamówienia na roboty budowlane i pojęcia „obiektu budowlanego” 

odniósł się ETS w wyroku z dnia 5 października 2000r. w sprawie Komisja Wspólnot 

Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (C-16/98). Zdaniem ETS zasadnicze znaczenie 

dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany jest  

ustalenie, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać 

funkcję gospodarczą lub techniczną. Ocena czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia 

z jednym obiektem budowlanym w rozumieniu dyrektywy powinna być dokonana w świetle 

gospodarczych i technicznych funkcji, które będzie spełniał. Oznacza to, że całość robót 

budowlanych udzielanych w kilku postępowaniach należy brać pod uwagę w kontekście 

ustalenia obowiązku stosowania przepisów dyrektywy. W wyroku C-16/98 ETS wskazał 

również, że istnienie jednego podmiotu zamawiającego i możliwość przeprowadzenia przez 

przedsiębiorstwo wspólnotowe całości robót opisanych w odnośnych zamówieniach może 

stanowić dowód potwierdzający istnienie obiektu budowlanego w rozumieniu dyrektywy, nie 

może jednak stanowić w tym względzie kryterium decyzyjnego. 

  

Pojęcia robót budowlanych i obiektu budowlanego (dzieła) w rozumieniu art. 2 pkt 5d i 8 Pzp 

oraz dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE są autonomicznymi pojęciami i mają znaczenie 

tylko na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych oraz nie mają wpływu na znaczenie 

tych pojęć w innych aktach prawnych. Nie mogą również podlegać ocenie z punktu widzenia 

ich zgodności z pojęciem robót budowlanych i obiektu budowlanego zawartymi w UsPrBud. 

 

W publikacji „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 12 października 2012 

r. - wprowadzenie do przepisów ustawy”
8
 zwrócono uwagę, że „Zgodnie z orzecznictwem 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, istnienie obiektu budowlanego powinno być 

oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót 

budowlanych. A zatem, jak wspomniano powyżej, obiektem może być przykładowo określony 

                                                
8 Publikacja zamieszczona na stronie internetowej: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/24641/Nowelizacja_PZP_www.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/24641/Nowelizacja_PZP_www.pdf
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budynek spełniający funkcję teatru, pływalni lub inna budowla typu most czy tunel. 

Jednocześnie, za obiekt budowlany w rozumieniu nowej definicji uznany zostanie także zespół 

czy kompleks obiektów w rozumieniu prawa budowlanego mający pełnić określoną funkcję 

gospodarczą lub techniczną, np. zespół rekreacyjno - wypoczynkowy, w ramach którego 

funkcjonować będą odrębne budynki pływalni, siłowni, sali gimnastycznej, spa, korty 

tenisowe, parkingi itp. Wobec powyższego, szacując wartość robot budowlanych, niezbędnych 

do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet jeżeli roboty te odnoszą 

się do rożnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na 

jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta 

inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, 

sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie.”. 

 

W publikacji UZP odniósł się do ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane w 

przypadku wykonywania różnych lub takich samych rodzajowo robót budowlanych w ramach 

jednego lub wielu budynków. 

  

4.6.1. Różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego. 

 

„Zarówno w sytuacji, gdy w przedmiotem zamówienia jest remont budynku, na który 

składają się rożne rodzaje robot np. wymiana okien, dachu, ogrzewania jak również w 

sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest budowa kilku obiektów w rozumieniu 

prawa budowlanego, ale funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na 

jedno zamierzenie budowlane (np. budowa kompleksu składającego się na park 

rozrywki) - czyli obiektu budowlanego w rozumieniu zmienionych przepisów Pzp, 

zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania wartości robót składających 

się na całe zamierzenie budowlane. Wynika to z faktu, że zgodnie z definicją zawartą 

w art. 2 pkt 5d ustawy Pzp przez obiekt budowlany rozumieć należy wynik całości 

robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który 

może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a zgodnie z cytowanym 

powyżej orzecznictwem ETS, istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w 

związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robot 

budowlanych.”. 
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4.6.2. Rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych. 

 

„W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są jednorodne rodzajowo roboty 

budowlane np. wymiana dachów na kilku budynkach pozostających w zarządzie 

zamawiającego, przedmiotem zamierzenia budowlanego powinna być co do zasady 

całość prac składających się na remonty dachów, bez względu na konieczność 

pozyskania przez zamawiającego niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę 

wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla poszczególnych budynków 

odrębnie.”. 

 

4.6.3. Roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo 

budowlane. 

 

„Jeżeli celem zamówienia jest wykonanie robot remontowych w obrębie jednego 

„obiektu budowlanego” w rozumieniu prawa budowlanego, wartość robot 

wykonywanych w ramach tego obiektu powinna podlegać sumowaniu. W sytuacji, gdy 

zamawiający dokonuje remontów rożnych obiektów budowlanych, przy czym na 

remonty te składają się rożne rodzaje robot np. wymiana okien, malowanie, kładzenie 

wykładzin, drobne roboty budowlane i instalacyjne, mimo, że niektóre rodzaje robot 

powtarzają się w rożnych obiektach, wartością zamówienia będzie co do zasady 

wartość robot wykonywanych w obrębie jednego budynku, gdyż dopiero całość prac 

składających się na roboty budowlane wykonywane w ramach jednego budynku 

można określić jako jedno spójne zamierzenie budowlane. Taki sposób szacowania 

wartości zamówienia nie stoi na przeszkodzie łączeniu przez zamawiającego w jednym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego remontów kilku budynków, jeżeli 

połączenie realizacji zamówienia na kilku obiektach jest uzasadnione względami 

organizacyjnymi czy finansowymi lub innymi okolicznościami obiektywnie 

uzasadniającymi takie działanie.”. 

 

4.6.4. Ustalanie wartości zamówienia na roboty objęte projektem współfinansowanym. 

 

Jeżeli przedmiotem zamówienia będą różne roboty budowlane wykonywane w 

jednym budynku mieszkalnym lub w budynkach mieszkalnych funkcjonalnie ze sobą 

powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane, które zamawiający 
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zamierza wykonać w 2017 i 2018 roku, na które zostały sporządzone kosztorysy 

inwestorskie i zamawiający posiada dokumentacje projektowe i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące tych budynków, 

wartością zamówienia będzie łączna wartość tych robót składających się na całe 

zamierzenie budowlane. W takim przypadku zamawiający może udzielać zamówienia 

w częściach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania. 

Wartością zamówienia będzie jednak łączna wartość poszczególnych części 

zamówienia. 

  

4.6.5. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane objęte projektem 

współfinansowanym w przypadku braku dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, założeń wyjściowych do 

kosztorysowania. 

 

W opinii UZP  „Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach 

jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie 

krajowym i unijnym”
9
, UZP zwraca uwagę, że „W przypadku zamówień objętych 

projektem współfinansowanym, podstawą uznania określonych robót budowlanych 

jako odrębnych zamówień nie może być: 

1) brak dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, założeń wyjściowych do kosztorysowania, a 

także cen jednostkowych robót podstawowych - stanowiących podstawę do 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

2) brak programu funkcjonalno-użytkowego, planowanych kosztów robót 

budowlanych - stanowiących podstawę  obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych lub obliczania planowanych kosztów robót budowlanych, 

3) fakt, że na określone roboty zamawiający złożył kilka wniosków o 

dofinansowanie w wyniku czego roboty objęte zostały kilkoma umowami o 

dofinansowanie (projektami), jeżeli w sumie stanowią one jedną całość 

(obiekt budowlany) 

                                                
9https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-

budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-

w-prawie-krajowym-i-unijnym  

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym
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 w przypadku, gdy zamawiający dysponuje szacunkową kwotą ujętą np. w studium 

wykonalności, jak również to, że wszczęcie konkretnych procedur następować 

będzie w pewnych odstępach czasowych, a nie jednorazowo.” 

 

4.6.6. Ustalanie wartości zamówienia na rozbiórkę obiektu budowlanego.  

  

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego, to 

mamy do czynienia z zamówieniem na wykonanie robót budowlanych. W takim 

przypadku, zgodnie z art. art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp, wartość zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych w rozumieniu UsPrBud ustala się na podstawie  kosztorysu 

inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo 

na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym. 

  

Jeżeli wynagrodzeniem za wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego będzie 

przeniesienie na wykonawcę prawa własności do materiałów porozbiórkowych, które 

przedstawiają określoną wartość ekonomiczną, to wówczas mamy do czynienia z 

zamówieniem publicznym. Dochodzi bowiem do przekazania przedstawiającego 

określoną wartość ekonomiczną mienia, które należy do zamawiającego. W takiej 

sytuacji, zamiast należnego świadczenia pieniężnego, wykonawca otrzyma 

świadczenie niepieniężne i w ten sposób nastąpi umorzenie przysługujących mu 

należności. Zapłata za wykonane świadczenie odbędzie się w formie niepieniężnej, w 

ramach świadczenia wzajemnego. W takim przypadku podstawą ustalenia wartości 

zamówienia nie będzie wartość materiałów porozbiórkowych przekazywanych 

wykonawcy rozbiórki obiektu budowlanego jako forma wynagrodzenia za wykonanie 

rozbiórki. 

  

4.6.7. Przebudowa ciągu dróg powiatowych z przebudową mostu i budową mostu. 

 

W informacji z dnia 12 września 2014 r. o wyniku kontroli doraźnej następczej  

UZP/DKUE/KD/12/2014
10

 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, że 

roboty budowlane polegające na „Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 

2186K z przebudową mostu nr 86 w K. i budową mostu nr 73 w T.” oraz 
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„Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K” to jedno zamówienia, 

którego wartość ustala się łącznie. W ocenie Prezesa UZP podstawą ustalenia, czy 

określone prace stanowią jedno zamówienie na roboty budowlane czy też zamówienia 

odrębne, nie mógł być  projekt budowlany tylko zakres planowanych prac 

budowlanych (przedsięwzięcia budowlanego).  

  

Prezes UZP zwrócił uwagę, że „Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do 

czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest 

analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi 

kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty 

budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa 

zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego 

zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie 

czasowej) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Pomocną 

(ale nie decydującą) dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia może być 

definicja robót budowlanych zawarta w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy 

Pzp, obowiązującym w momencie wszczęcia przedmiotowych postępowań, przez 

roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu 

budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za 

pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego. Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp 

stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7). Obiektem 

budowlanym w myśl Prawa budowlanego jest budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, a także obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1). Ponadto, 

zgodnie z art. 1 ust. 2 b dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty 

budowlane, dostawy i usługi, zamówienia na roboty budowlane oznaczają 

zamówienia, których przedmiotem jest wykonanie lub zarówno zaprojektowanie, jak i 

wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności 

                                                                                                                                                       
10 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/24645/KD_12_14.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/24645/KD_12_14.pdf
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określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego, albo realizacja za pomocą 

dowolnych metod obiektu budowlanego spełniającego wymagania określone przez 

podmiot zamawiający. „Obiekt budowlany” oznacza wynik robót budowlanych lub 

inżynieryjnych, traktowanych jako całość, które może samodzielnie spełniać określoną 

funkcję gospodarczą lub techniczną. Jednocześnie dyrektywa 2004/18/WE w art. 9 ust. 

3 stanowi, iż żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości 

dostaw lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania dyrektywy. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcia projektu budowanego w rozumieniu ww. 

przepisu dyrektywy nie należy utożsamiać z przyjętym na gruncie polskiego prawa 

budowlanego pojęciem projektu budowlanego jako dokumentacji wykonania robót. 

Pojęcie projektu budowlanego wywodzące się z prawa unijnego ma swoiste znaczenie, 

które można interpretować jako określone przedsięwzięcie budowlane. Przy tym 

zastrzeżeniu brzmienie art. 9 ust. 3 dyrektywy oznacza, że niedopuszczalne jest 

działanie zamawiającego polegające na dokonaniu podziału robót objętych 

zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym. Niedozwolone byłoby zatem np. 

wydzielenie do odrębnych postępowań robót budowlanych objętych osobnymi 

projektami budowlanymi (w rozumieniu prawa budowlanego) w ten sposób, by 

następnie poprzez odrębne oszacowanie wartości robót budowlanych w oparciu o te 

projekty udzielać kilku zamówień z pominięciem przepisów dyrektywy. Stąd to nie 

projekt budowlany powinien być podstawą dla ustalenia, czy określone prace 

stanowią jedno zamówienie na roboty budowlane czy też zamówienia odrębne. 

Wyznacznikiem tym powinien być natomiast zakres planowanych prac budowlanych 

(przedsięwzięcia budowlanego), definicja zamówienia na roboty budowlane oraz art. 

9 ust. 5a dyrektywy 2004/18/WE, który stanowi, że jeżeli proponowane roboty 

budowlane lub zakup usług może prowadzić do równoczesnego udzielania zamówień 

w formie odrębnych części, wówczas należy uwzględnić łączną szacunkową wartość 

wszystkich tych części. W przypadku gdy łączna wartość części jest równa lub 

przekracza wartość progową określoną w art. 7, niniejszą dyrektywę stosuje się do 

udzielenia każdej z części zamówienia. Reasumując, zarówno przepisy prawa 

krajowego (ustawa Pzp i Prawo budowlane), jak i przepisy dyrektywy 2004/18/WE dla 

ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia na roboty budowlane kładą nacisk na 

funkcjonalne znaczenie robót budowlanych. Chodzi zatem o to, by jako jedno 

zamówienie traktowane były wszystkie prace, które zmierzają do realizacji (albo np. 
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poprawy stanu) obiektu budowlanego rozumianego jako obiekt lub kompleks obiektów 

spełniających określoną funkcję techniczno-użytkową.”. 

 

Mając na uwadze powyższe Prezes UZP stwierdził, że „przedmiotem zamówienia 

zarówno w postępowaniu nr 1, jak i nr 2 jest przebudowa ciągu dróg powiatowych 

oraz - w postępowaniu nr 1 - modernizacja mostów. Szczegółowy zakres robót 

budowlanych w obu zamówienia jest bardzo zbliżony, natomiast połączenie 

przebudowy drogi i mostów w jednym zamówieniu świadczy o tym, iż jest możliwa 

realizacja obu elementów przez tego samego wykonawcę, co świadczy o istotnym 

podobieństwie w zakresie sposobu realizacji ww. robót. Nie ulega zatem 

wątpliwości, że roboty budowlane objęte przedmiotowymi zamówienia są tego 

samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Zatem obydwa zamówienia należy 

potraktować łącznie jako realizację jednego obiektu budowlanego („budowla 

stanowiącą całość techniczno-użytkową” - w myśl przepisów Prawa budowlanego; 

„wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, które może 

samodzielnie spełniać określoną funkcję gospodarczą lub techniczną” - w myśl 

przepisów prawa unijnego), czy też jako jedno przedsięwzięcie budowlane (w myśl 

przepisów prawa unijnego), polegające na remoncie dróg i mostów na określonym 

obszarze, udzielane przez tego samego zamawiającego i mające takie samo 

przeznaczenie techniczne - funkcję transportową. Jest to tym bardziej uzasadnione, że 

odcinek drogi nr (…) - zamówienie nr 1 - jest połączony (stanowi jedną całość) z 

odcinkiem drogi nr (…) - zamówienie nr 2. Ww. odcinki dróg przebiegają wprawdzie 

przez dwie różne gminy, nie może to jednak stanowić uzasadnienia dla rozdzielenia 

zamówień tożsamych przedmiotowo i oddzielnego oszacowania ich wartości.”. 

 

Prezes UZP nie zgodził się z zamawiającym, że „modernizowane ciągi dróg oraz most 

stanowią kilka odrębnych obiektów budowlanych. Po pierwsze, sam zamawiający 

połączył w ramach jednego zamówienia roboty budowlane dotyczące dróg i 

przebiegających w ich sąsiedztwie mostów, co oznacza, że uznał je łącznie za jeden 

obiekt budowlany o tym samym przeznaczeniu, którego wartość szacunkową należy 

zsumować. Po drugie, funkcjonalną całość robót budowlanych w niniejszej sprawie 

stanowi połączony ciąg dróg wraz z mostami, nie zaś odrębnie poszczególne odcinki 

dróg w tym samym powiecie.”.  
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Prezes UZP stwierdził, że „W odniesieniu do przesłanki dotyczącej tożsamości 

czasowej należy podkreślić, że w momencie wszczęcia postępowania nr 1 zamawiający 

posiadał wiedzę co do pełnego zakresu i wartości obydwu zamówień. Potrzeba 

udzielenia obydwu zamówień uwidoczniła się już w momencie złożenia wspólnego 

wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w 2008 r. Wprawdzie zakres zamówienia 

nr 2 uległ rozszerzeniu w stosunku do pierwotnie przedstawionego w ww. wniosku, 

jednak nie sposób uznać, że w momencie wszczęcia pierwszego postępowania 

(17.03.2010 r.) zamawiający nie miał wiedzy o nowych robotach wchodzących w skład 

zamówienia nr 2, zważywszy, iż wniosek o dofinansowanie zamówienia nr 2 został 

złożony w dniu 12.02.2010 r.”. oraz „Przewidując potrzebę udzielenia dwóch 

tożsamych przedmiotowo zamówień, zamawiający miał obowiązek oszacować łącznie 

ich wartość, niezależnie od kwestii otrzymania decyzji o dofinansowaniu tych 

zamówień. Należy przy tym zauważyć, że ustawa Pzp przewiduje możliwość 

unieważnienia wszczętego postępowania w razie nieprzyznania środków na 

dofinansowanie (art. 93 ust. 1a). Niedopuszczalna jest interpretacja wskazująca, że 

ilość projektów skierowanych do dofinansowania przekłada się wprost na liczbę 

zamówień i sposób szacowania ich wartości. Przyjęcie powyższej interpretacji 

prowadzi bowiem do sytuacji, że o sposobie szacowania wartości zamówień i 

ewentualnie dzielenia ich na części nie będą decydowały obiektywne przesłanki, lecz 

subiektywne działania zamawiającego, np. w zakresie liczby składanych wniosków, 

terminów ich składania, zakresu przedmiotowego wniosków itd. Powyższe znalazło 

odzwierciedlenie w przedmiotowym stanie faktycznym, gdzie późniejsze otrzymanie 

decyzji o dofinansowaniu zamówienia nr 2 wynikało z późniejszego złożenia wniosku o 

dofinansowanie, a więc z czynności i decyzji samego zamawiającego. Nie jest 

wykluczone, że gdyby zamawiający złożył dwa wnioski jednocześnie, otrzymałby 

pozytywną decyzję w tym samym czasie.”. 

 

Ponadto Prezes UZP zwrócił uwagę, że spełniona została również przesłanka 

odnosząca się do możliwości realizacji obu przedmiotów zamówienia przez jednego 

wykonawcę, ponieważ wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w 

pierwszym postępowaniu, brali jednocześnie udział w drugim postępowaniu. Ponadto, 

jak wynika ze stanu faktycznego obu postępowań, także pozostali wykonawcy biorący 

udział w pierwszym z nich, składali następnie oferty w ramach drugiego 

postępowania. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyników kontroli. 
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4.6.8. Modernizacja budynków w zespole szkół
11

. 

 

„Jak wynika z przekazanej do Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji, w 

ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole 

Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…)” (…), zamawiający 

przeprowadził m.in. 4 rozstrzygnięte postępowania przetargowe związane z realizacją 

robot budowlanych dla budynku „Szkoły” oraz internatu, a polegające na 

modernizacji kotłowni a także demontażu starej i montażu nowej instalacji grzewczej 

w powyższych obiektach: 

 Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły w Zespole 

Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…), 

 Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku Szkoły w Zespole 

Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…), 

 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w (…), 

 Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku internatu 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w (…). 

  

Zamawiający oszacował wartość każdego z postępowań odpowiednio: 

 na kwotę: 209 527,82 zł (tj. 47 761,07 euro), 

 na kwotę: 158 853,63 zł (tj. 36 210,08 euro), 

 na kwotę: 117 375,45 zł (tj. 26 755,29 euro), 

 na kwotę: 156 432,62 zł (tj. 35 658,22 euro), 

 co łącznie daje kwotę 642 189,52 zł (tj. 146 384,66 euro). 

  

Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest, zgodnie z art. 32 ust. 1 i 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez 

podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, 

przy czym w przypadku udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

                                                
11 „Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących 

zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, s. 11-12; 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21267/Wyniki_kontroli_UE_2009.pdf  

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21267/Wyniki_kontroli_UE_2009.pdf
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przedmiot odrębnego postępowania, wartość zamówienia stanowi łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie może w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości 

(art. 32 ust. 2 ustawy). 

  

Z uwagi na odrębne szacowanie wartości ww. zamówień, w każdym z ww. 

postępowań zamawiający stosował obowiązujący w dacie wszczęcia niniejszych 

postępowań art. 4a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 60.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących 

obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, terminów 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, terminów składania 

ofert, ofert wstępnych i ofert orientacyjnych oraz przepisów ustawy dotyczących 

odwołań i skarg. 

  

W świetle powyższego stanu faktycznego należy ocenić, czy w przypadku 

współfinansowanego ze środków UE ZPORR projektu pn. „Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…)” (…) 

doszło do niedozwolonego podzielenia zamówienia na części. Za stwierdzeniem tego 

faktu przemawiają następujące argumenty. Przedmiotowe roboty budowlane 

wykonywane były w obrębie jednej miejscowości i jednego kompleksu 

pedagogicznego (ten sam adres budynków). Wszystkie zamówienia zostały udzielone 

przez jednego zamawiającego. 

  

Zamówienia na roboty budowlane realizowane w budynku „Szkoły” oraz internatu 

polegające na modernizacji kotłowni, a także demontażu starej i montażu nowej 

instalacji grzewczej, z uwagi na ich podobieństwo mogły być wykonane przez jedno 

przedsiębiorstwo (o czym świadczy także fakt, iż wszystkie zamówienia zostały 

udzielone jednemu wykonawcy). Do ich realizacji niezbędna była analogiczna wiedza 

fachowa oraz jednakowego rodzaju potencjał techniczny.  

 

Dodatkowo należy zauważyć, że wszczęcie postępowań na roboty budowlane w 

każdej części nastąpiło w bardzo bliskich odstępach czasu (06.06.2007 r., 08.06.2007 

r., 06.06.2007 r., 08.06.2007 r.), podobnie jak zawarcie umów (13.07.2007 r. oraz 
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27.07.2007 r.). Również terminy wykonania robot w zakresie każdej części zostały 

wyznaczone na ten sam okres tj. od dnia podpisania umowy do 30.09.2007 r. oraz od 

dnia podpisania umowy do 10.10.2007 r. We wszystkich czterech postępowaniach 

oferty złożyli niemal ci sami wykonawcy, co świadczy także o jednolitym charakterze 

robot stanowiących przedmiot zamówienia w każdym z tych postępowań. 

  

Łącznie szacowana wartość kontrolowanych zamówień w zakresie postępowań 

przetargowych związanych z realizacją robot budowlanych dla budynku „Szkoły” 

oraz internatu polegających na modernizacji kotłowni a także demontażu starej i 

montażu nowej instalacji grzewczej w powyższych obiektach wynosiła 146 384,66 

euro. Ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia indywidualnie, w stosunku 

do poszczególnych części zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze dyspozycję obowiązującego w dacie wszczęcia przedmiotowego 

postępowania art. 4a ust. 1 ustawy, podnieść należy, iż niedopuszczalny podział 

zamówienia na części spowodował, że zamawiający nie dopełnił obowiązku publikacji 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 2 

ustawy Pzp. Ponadto ubiegający się o udzielenie przedmiotowego postępowania 

wykonawcy nie mogli korzystać z przysługującego im środka ochrony prawnej w 

postaci odwołania, co biorąc pod uwagę liczbę wniesionych w ramach niniejszych 

postępowań protestów oraz niezasadność odrzucania ofert z powodu braków w 

kosztorysach przy wynagrodzeniu ryczałtowym, uniemożliwiło weryfikację działań 

zamawiającego przez organ odwoławczy.”. 

 

4.6.9. Naprawy poszczególnych dróg. 

 

W orzeczeniu z dnia 29 września z 2011 r. Nr BDF1/4900/77/81/RN-23/11/2381, 

GKO stwierdziła, że: „droga to budowla wraz z drogowymi inżynierskimi 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, 

przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Z 

definicji tej w sposób oczywisty wynika, że każda droga jest odrębnym obiektem 

budowlanym, w związku z czym zlecenie usług związanych z naprawą poszczególnych 

dróg nie mogło dotyczyć wszystkich dróg, jako całości, a każdej drogi osobno, nie 

można też zgodzić się z poglądem, że naprawy dróg należało potraktować jako prace 

budowlane i objąć je jedynie postępowaniem przetargowym. GKO zwraca uwagę, że 
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przywołana ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w art. 4 pkt 19 definiuje również pozycje „remont drogi”. 

Pod tym pojęciem rozumieć należy wykonanie robót przywracających pierwotny stan 

drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. 

Stwierdzić więc należy, że w sprawie niniejszej dokładnie do czynienia dokładnie z 

taką sytuacją. Obwiniony traktując każdą drogę, jako odrębną budowlę, prawidłowo 

udzielał zlecenia na wykonanie remontu każdej drogi z osobna, ponieważ żadne z 

zamówień nie przekraczało równowartości 14.000 euro, obwiniony zgodnie z treścią 

art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie miał obowiązku stosowania 

procedur nakładających przez tę ustawę".  

 

W uchwale z dnia 20 października 2010r., KIO/KD/73/10, Krajowa Izba Odwoławcza 

odnosząc się do stanowiska zamawiającego dotyczącego podobieństw w 

zamówieniach liniowych na gazociągi i drogi, będących przedmiotem wskazanego 

przez niego orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (GKO/Odw.-144/212/2001) i Zespołu Arbitrów 

(UZP/ZO/0-1460/04) zwróciła uwagę, że zagadnienia zamówienia na dwie drogi 

powiatowe, będące przedmiotem orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej i na remont 

ulic, który był przedmiotem wyroku Zespołu Arbitrów, dotyczą dwóch rożnych dróg 

powiatowych, pełniących rożne funkcje transportowe.  

 

4.6.10. Ustalanie wartości wykonywanych nadzorów inwestorskich
12

. 

 

„Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji ustalono, że zamawiający 

przeprowadził bez stosowania przepisów ustawy Pzp cztery postepowania na usługi 

nadzoru inwestorskiego dla projektu dotyczącego przebudowy drogi, w wyniku 

których w dniu 25 lipca 2011 r. zawarł cztery umowy, tj.: 

1) na nadzór inwestorski branży elektrycznej, energetycznej i teletechnicznej, 

umowa na kwotę 39.360,00 zł brutto (32.000,00 zł netto). Szacunkowa wartość 

zamówienia ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia 

zamówienia wynosi 39.836,16 zł (tj. 10.376,70 euro). Zaproszenie do złożenia 

oferty cenowej przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r., 

                                                
12 Zob. „Szacowanie wartości zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego”, s. 14-16. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/21272/raport-kontroli-UE-za-2013-ost.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/21272/raport-kontroli-UE-za-2013-ost.pdf
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2) na nadzór inwestorski branży wodno - kanalizacyjnej oraz organizacji ruchu, 

umowa na kwotę 44.280,00 zł brutto (36.000,00 zł netto). Szacunkowa wartość 

zamówienia ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia 

zamówienia wynosi 43.155,84 zł (tj. 11.241,43 euro). Zaproszenie do złożenia 

oferty cenowej przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r., 

3) na nadzór inwestorski na obsługę geodezyjną kontrolną, umowa na kwotę 

62.730.00 zł brutto (51 000,00 zł netto). Szacunkowa wartość zamówienia 

ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia zamówienia wynosi 47 

827,78 zł (tj. 12 458,40 euro). Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r., 

4) na nadzór inwestorski branży drogowej i zagospodarowania terenu, umowa na 

kwotę 62.730,00 zł brutto (51.000,00 zł netto). Szacunkowa wartość zamówienia 

ustalona na podstawie Wniosku o wybór trybu udzielenia zamówienia wynosi 49 

795,20 zł (tj. 12.970,88 euro). Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

przekazano wykonawcom w dniu 6 czerwca 2011 r. 

 

Wszystkie ww. usługi nadzoru miały być pełnione nad robotami budowlanymi 

polegającymi na przebudowie tej samej drogi. W ocenie zamawiającego szacunkowa 

wartość zamówienia ustalona dla każdej z podpisanych umów nie przekroczyła 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, tj. 14 

000 euro i w związku z tym zamawiający nie zastosował przepisów ustawy Pzp dla 

udzielenia zamówień na usługi nadzoru inwestorskiego, w tym m. in. nie zamieścił 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

(…) 

 

Zważając na zakres czynności przypisany poszczególnym inspektorom stwierdzić 

należy, iż okolicznością wyodrębniającą poszczególnych inspektorów nadzoru jest ich 

specjalność. Jednakże każdy z ww. nadzorów inwestorskich odznacza się takim 

samym zakresem obowiązków i dotyczy nadzoru nad tym samym zadaniem 

inwestycyjnym, tj. przebudowa drogi, co w konsekwencji wpływa na tożsamość 

przedmiotowa niniejszych zamówień. Ponadto w odniesieniu do kryterium tożsamości 

przedmiotowej nie ulega wątpliwości, że zamówienia na usługę inspektorów nadzoru 

na poszczególne branże są względem siebie identyczne. Ich celem była kontrola oraz 
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czuwanie nad prawidłowym przebiegiem ww. zadania inwestycyjnego w 

poszczególnych branżach nadzoru. Ponadto, odnosząc się do aspektu tożsamości 

czasowej powyższych zamówień, należy wskazać, iż były one nabywane w tym 

samym czasie (umowy z dnia 25.07.2011 r.), w określonej perspektywie czasowej, 

jednoznacznie zdeterminowanej założeniami, celami oraz czasem trwania projektu. 

Zważając na tożsamy zakres czynności inspektorów nadzoru w poszczególnych 

branżach można stwierdzić, iż zachodzi także tożsamość podmiotowa zamówień. 

Zamawiający sam wskazał, że „nie ma zakazu łączenia się kilku czy też kilkunastu 

osób uprawnionych w celu wspólnego wykonywania tych funkcji, jak również 

występowania w obrocie gospodarczym podmiotów dysponującymi takimi osobami.” 

Na rynku funkcjonują bowiem wykonawcy zdolni do realizacji usługi nadzoru we 

wszystkich ww. specjalnościach jednocześnie. Reasumując, z analizy okoliczności 

faktycznych niniejszej sprawy wynika, że odrębne oszacowanie zamówień na 

inspektorów nadzoru w ww. projekcie, a w konsekwencji udzielenie przedmiotowych 

zamówień bez stosowania ustawy Pzp było nieprawidłowe. Ustalenie przez 

zamawiającego wartości zamówienia indywidualnie, w stosunku do poszczególnych 

części zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy. W konsekwencji, 

powyższe działanie zamawiającego,  polegające na nie zastosowaniu ustawy Pzp i nie 

opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, w zw. z art. 40 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający 

wniósł zastrzeżenia, które nie zostały uwzględnione ani przez Prezesa Urzędu, ani 

przez Krajową Izbę Odwoławczą (uchwała KIO/KD 15/13).” 

 

4.7. Ustanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe
13

.  

 

W przypadku udzielania zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne, wartością 

zamówienia będzie wartość usług szkoleniowych należących do tej samej lub zbliżonej grupy 

tematycznej (kryterium przedmiotowe), które może samodzielnie wykonać jeden wykonawca 

(element podmiotowy). Jedno zamówienie będą więc stanowić usługi szkoleniowe lub 

edukacyjne obejmujące taką samą lub zbliżona tematykę, prowadzone dla określonej grupy 

odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane samodzielnie przez jednego wykonawcę. Ponadto, 

obok kryteriów przedmiotowego i podmiotowego konieczne jest wykazanie istnienia związku 

                                                
13 Opracowano na podstawie opinii prawnej UZP „Udzielanie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe” 

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
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funkcjonalnego i czasowego pomiędzy nabywanymi usługami szkoleniowymi lub 

edukacyjnymi, bez których nie zachodzi konieczność sumowania wartości poszczególnych 

świadczeń. 

  

Ustalenie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe lub edukacyjne funkcjonalnie 

powiązane, które mogą być wykonane samodzielnie przez jednego wykonawcę będzie 

możliwe tylko w przypadku, gdy zamawiający będzie znał zakres tematyczny tych usług oraz 

ich czas wykonania. W przypadku usług szkoleniowych lub edukacyjnych objętych 

wieloletnim projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, ustalanie wartości zamówienia odbywa się w następującej kolejności: 

  

W pierwszej kolejności zamawiający ustala wartość usług szkoleniowych lub edukacyjnych 

obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę, które będą prowadzone dla określonej grupy 

odbiorców, które mogą być wykonane samodzielnie przez jednego wykonawcę, jeżeli 

zamawiający jest w stanie z góry określić wielkość lub zakres całego przedmiotu zamówienia 

w odniesieniu do czasu realizacji projektu (np. liczba godzin i liczba uczestników szkoleń). 

  

W drugiej kolejności zamawiający ustala wartość usług szkoleniowych lub edukacyjnych, 

których tematyka oraz wielkość lub zakres będzie możliwy do określenia w czasie realizacji 

projektu, prowadzonych dla określonej grupy odbiorców, które mogą być wykonane 

samodzielnie przez jednego wykonawcę, a których potrzeba udzielania pojawi się dopiero po 

udzieleniu usług szkoleniowych lub edukacyjnych obejmujących taką samą lub zbliżoną 

tematykę, jak już udzielone usługi szkoleniowe lub edukacyjne.  

 

Wartości tych usług szkoleniowych lub edukacyjnych będą podlegały sumowaniu z wartością 

usług szkoleniowych lub edukacyjnych obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę 

udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Wartość usług szkoleniowych lub 

edukacyjnych stanowiących przedmiot szkoleń indywidualnych ustala się odrębnie, jeżeli w 

tym samym czasie nie pojawi się potrzeba udzielenia zamówienia na inne usługi szkoleniowe 

lub edukacyjne obejmujących taką samą lub zbliżoną tematykę, jak przedmiot szkoleń 

indywidualnych. 

 

Opracowano na podstawie opinii prawnej UZP „Udzielanie zamówień publicznych na usługi 

szkoleniowe”. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
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Link do opinii: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-

budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-

zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe  

 

4.8. Ustalanie wartości zamówień udzielanych przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną 

zamawiającego posiadającą samodzielność finansową 

 

Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność 

finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego 

zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki 

organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową (art. 32 ust. 5 

Pzp). 

 

Wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową 

nie ma statusu zamawiającego. Wyodrębnioną jednostką organizacyjną zamawiającego 

posiadającą samodzielność finansową będzie podmiot, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną ze struktury organizacyjnej 

zamawiającego; 

2) jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy - Kodeks pracy i ma zdolność sądową w 

tym zakresie; 

3) jest podatnikiem w rozumieniu art. 7 ustawy - Ordynacja podatkowa; 

4) ma prawo samodzielnego uchwalania planu finansowego lub wydatkowania 

środków na zadania realizowane przez nią wymienione przez akty wewnętrzne 

określające zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania zamawiającego (np. 

statut). 

 

W opinii „Samodzielność finansowa” wyodrębnionych jednostek organizacyjnych 

zamawiającego - art. 32 ust. 5 ustawy Pzp
14

 Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że 

udzielanie zamówienia związanego z jej własną działalnością oznacza, że „udzielane 

                                                
14  Zob. Informator Urzędu Zamówień Publicznych z 2011 r., nr 6-7, s. 35-38 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/24302/INFORMATOR_nr_6_7_2011.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/obowiazek-wyboru-wykonawcy-zamowienia-na-konkretna-usluge,-dostawe-lub-robote-budowlana-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-pzp-oraz-wylaczenie-tego-obowiazku/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/24302/INFORMATOR_nr_6_7_2011.pdf
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zamówienie służyć musi realizacji celów jednostki organizacyjnej określonych aktem o jej 

powołaniu. Za zamówienie związane z własną działalnością nie może być uznane zamówienie 

związane z realizacją zadania powierzonego do realizacji czy też zleconego przez inną 

jednostkę organizacyjną w drodze odrębnego aktu. (...) zasadniczą kwestią do rozstrzygnięcia, 

jest to, czy samodzielność finansowa jednostki organizacyjnej winna mieć źródło ustawowe, 

czy też możliwym jest uznanie za samodzielną jednostkę, której gwarantem samodzielności 

finansowej są akty niemające charakteru powszechnie obowiązującego. Co do zasady, 

literatura przedmiotu, wyróżnia dwa aspekty samodzielności finansowej: samodzielność 

dochodową i wydatkową. Obok nich niekiedy wymienia się również samodzielność mieszaną. 

Cechą wspólną samodzielności finansowej jednostek organizacyjnych w świetle cyt. literatury 

jest konieczność zagwarantowania odpowiednich zasobów finansowych umożliwiających 

realizację zadań przez tą jednostkę, jak i prawo dysponowania zgromadzonymi zasobami. 

Powyższe nie oznacza konieczności samofinansowania jednostki czy też samowystarczalności 

jednostki, które oznaczają prowadzenie działalności opartej na własnych dochodach. 

Samodzielność finansowa może natomiast mieć miejsce również wtedy, gdy znaczna część 

zasobów zostaje przekazana do samodzielnej dyspozycji jednostek nie stanowiąc ich 

dochodów własnych". Pojęcie samodzielności finansowej Urząd Zamówień Publicznych 

odnosi do prawa samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie określonym 

przez akty wewnętrzne w kwestii samodzielności uchwalania planu finansowego, a także 

samodzielności wydatkowania środków na zadania realizowane przez jednostkę. Jednocześnie 

Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że "samodzielność uchwalania planu 

finansowego czy też wydatkowania środków, nie oznacza pełnej autonomii w gospodarowaniu 

środkami przyznawanymi np. przez jednostkę macierzystą lub inny podmiot. Tym samym, 

przeznaczanie przez jednostkę macierzystą środków finansowych na realizację konkretnych 

zadań związanych z działalnością własną jednostki organizacyjnej, nie wyklucza 

samodzielności uchwalania planu finansowego przez tę jednostkę oraz samodzielności 

wydatkowania środków”. 

 

4.9. Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo. 

 

W przepisach prawa zamówień publicznych brak jest definicji legalnej „usług lub dostaw 

powtarzających się okresowo”. Usługi lub dostawy powtarzające się okresowo to czynności 

powtarzane w określonych jednakowych lub różnych odstępach czasu, wykonywane więcej 

niż raz w sposób powtarzalny. Pojedyncze świadczenie okresowe posiada co prawda 
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samoistny charakter, jednak jest tylko jednym ze składników danego stosunku 

zobowiązaniowego, którego zakres wyznacza czas trwania tego stosunku. To odróżnia 

świadczenia okresowe od świadczenia jednorazowego rozłożonego na raty, w którego 

przypadku czynnik czasu nie ma wpływu na rozmiar świadczenia, i którego zakres jest z góry 

określony, a poszczególne, świadczone sukcesywnie raty składają się na z góry określoną 

całość. Z „zamówieniem na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo” będziemy mieli 

do czynienia wówczas, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może 

być wykonane przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego wykonywane jest w 

częściach, stosownie do potrzeb zamawiającego. Przykładem dostaw powtarzających się 

okresowo będzie prenumerata prasy realizowana w regularnych odstępach czasu (w przypadku 

dzienników - codziennie, tygodników - co tydzień, miesięczników - co miesiąc). Każda z 

dostaw, bez względu na jej częstotliwość, będzie miała charakter samoistnego i odrębnego 

świadczenia, jednak wykonywanego w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego 

łączącego zamawiającego i wykonawcę (umowy na dostawę prasy). Innym przykładem usług 

powtarzających się okresowo będą usługi cateringu (dostarczania posiłków regularnie albo w 

określonych odstępach czasu w zależności od potrzeb zamawiającego w ramach jednej 

umowy).  

 

Usługami powtarzającymi się okresowo będą również wykonywane w określonych odstępach 

czasu usługi ochrony mienia lub sprzątania pomieszczeń. W wyroku NSA w Warszawie z dnia 

18 lutego 2014 r., II GSK 1904/12, Naczelny Sąd Administracyjny uznł, że „(…) nie można 

zgodzić się z zaproponowanym przez Prezesa UZP, a akceptowanym przez WSA w W. 

poglądem, że w przypadku usług ubezpieczeniowych mamy do czynienia ze świadczeniem 

ciągłym, a więc ustalenie znaczenia terminu „usługi powtarzające się okresowo” może być 

odnoszone do cywilistycznych pojęć świadczeń ciągłych i okresowych. Świadczenie na 

gruncie k.c. to określone zachowanie dłużnika czyniące zadość prawnie określonemu 

interesowi wierzyciela. Zatem usługa nigdy nie może być utożsamiana z tym pojęciem, co 

najwyżej może być ona przedmiotem świadczenia, ale na użytek rozpoznawanej sprawy to 

rozróżnienie nie ma większego znaczenia, skoro sens pojęcia usług powtarzających się 

okresowo należy ustalać na gruncie języka potocznego. W tym rozumieniu usługi takie to te, 

które z różnych powodów mogą być realizowane w różnych okresach. Okresowość takich 

usług może wynikać z ich natury (rodzaju przedmiotu świadczenia) albo z innych względów, 

choćby przepisu prawa albo potrzeb zamawiającego. Niewątpliwie usługi ubezpieczenia to 

usługi okresowo powtarzające się, bo zamawiający może je uzyskać na rynku na określony 
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okres, zasadniczo jeden rok, gdyż taką ofertę realizacji tych usług przedstawiają 

ubezpieczyciele.”. 

 

Metody (sposoby) ustalania wartości zamówienia opisane w art. 34 ust. 1 Pzp dotyczą 

wyłącznie zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo i nie będą miały 

zastosowania do zamówień na dostawy i usługi o charakterze jednorazowym, ciągłym czy 

udzielanych w częściach. Metoda pierwsza (art. 34 ust. 1 pkt 1 Pzp) dotyczy zamówień już 

udzielonych przez zamawiającego w przeszłości. Metoda druga (art. 34 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

odnosi się do zamówień, których zamawiający zamierza dopiero udzielić. Metoda pierwsza 

polega na zsumowaniu wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie 

poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian 

ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W tym przypadku 

podstawą ustalenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień już udzielonych w 

przeszłości. Oznacza to obowiązek zsumowania wartości tych zamówień. Sumowaniu będą 

podlegały wyłącznie wartości zamówień tego samego rodzaju. Prawo zamówień publicznych 

nie definiuje pojęcia zamówień tego samego rodzaju. Można jednak przyjąć, że zamówienia 

publiczne będą tego samego rodzaju, jeżeli usługa lub dostawa objęta takim zamówieniem 

będzie służyła realizacji tego samego celu i może zostać wykonana za pomocą tych samych 

środków czy narzędzi oraz może zostać zrealizowana przez tego samego wykonawcę.  

 

W przypadku usługi cateringu, stosując pierwszą metodę, należy zsumować wartości 

wszystkich zamówień na usługi cateringowe, które zostały udzielone w okresie poprzednich 

12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym. 

 

Przykład 

 

100 zamówień × 3 000 zł bez VAT / zamówienie = 300 000 zł bez VAT 

 

Ponieważ zamawiający przewiduje udzielenie o 10% więcej zamówień, kwota 300 000 zł bez 

VAT zostaje powiększona do wartości 30 000 zł bez VAT. 

 

300 000 zł bez VAT + (300 000 zł bez VAT × 10%) = 300 000 zł bez VATG + 30 000 zł bez 

VAT = 330 000 zł bez VAT 
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Następnie kwotę 330 000 zł bez VAT należy powiększyć o prognozowany na dany rok 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (np. 1,5%). 

 

330 000 zł bez VAT + (330 000 zł bez VAT × 1,5%) = 330 000 zł bez VAT + 4 950 zł = 334 

950 zł bez VAT 

 

Dopiero tak otrzymana wartość będzie stanowiła podstawę do ustalenia wartości zamówienia. 

 

Drugi sposób polega na zsumowaniu wartość zamówień tego samego rodzaju, których 

zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze 

lub dostawie. W takim przypadku zamawiający określa przewidywaną wartość zamówień, 

których zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze 

cateringu. Zamawiający może to zrobić na podstawie kwoty zaplanowanej w budżecie na 

zamówienia cateringu. Przez sformułowanie „po pierwszej usłudze lub dostawie” należy 

rozumieć odpowiednio pierwszą usługę lub dostawę z usług lub dostaw następujących po 

sobie. Użyte w art. 34 ust. 1 pkt 1 Pzp sformułowanie „w terminie poprzednich 12 miesięcy 

lub w poprzednim roku budżetowym” odnosi się do jednostek sektora finansów publicznych 

oraz innych podmiotów. 

 

Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 

okresowo i nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa zamówień 

publicznych. 

 

4.10. Wartość zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe. 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 Pzp wartością zamówienia na usługi bankowe są opłaty, prowizje, 

odsetki i inne podobne świadczenia związane z zawartą umową. Z faktu niepobierania przez 

bank opłat za prowadzenie rachunku bankowego nie wynika, że usługa świadczona przez bank 

jest nieodpłatna. Niepobieranie opłat za prowadzenie rachunku bankowego bank może 

rekompensować sobie przez pobieranie opłat za dokonywanie rozliczeń finansowych. W 

przypadku zamówienia na obsługę rachunku bankowego banki często nie pobierają opłaty za 

przelewy, ale pobierają opłaty za inne czynności (np. wydawanie zaświadczeń). Przy ustalaniu 

wartości szacunkowej zamówienia należy jednak brać pod uwagę faktyczne koszty, jakie 
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poniesie zamawiający w związku z prowadzeniem przez bank rachunku bankowego (np. 

prowizje od przelewów w formie papierowej i postaci elektronicznej, prowizje od wpłat 

gotówkowych, prowizje od wypłat gotówkowych itp.). W przypadku zamówienia na usługę 

udzielenia kredytu lub pożyczki wartością zamówienia nie będzie wartość kredytu lub 

pożyczki. W zamówieniu na usługi grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie 

wartością zamówienia jest wartość składek ubezpieczeniowych ponoszonych przez 

zamawiającego w okresie obowiązywania umowy obliczona jako iloczyn ubezpieczonych 

pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz składki opłacanej za ubezpieczenie 

jednego pracownika. 

 

4.11. Wartość zamówienia z prawem opcji. 

 

Istota prawa opcji polega na określeniu wielkości lub zakresu zamówienia, które zostaną na 

pewno zrealizowane (część gwarantowana), oraz dodatkowej wielkości lub zakresu 

zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od określonych w umowie okoliczności. 

Dodatkowa wielkość lub zakres zamówienia stanowią uprawnienie zamawiającego, z którego 

nie musi on skorzystać. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, musi zatem precyzyjnie 

określić wielkość lub zakres zamówienia, które zostaną przez niego zrealizowane, gdyż 

umożliwia to wykonawcom prawidłowe obliczenie ceny oferty (zob. wyroki KIO/UZP 

1447/10 i KIO/UZP 2376/10). Określenie wielkości lub zakresu zamówienia, które zostaną na 

pewno zrealizowane, jest konieczne przede wszystkim ze względu na obowiązek 

zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty (zob. art. 29 ust. 1 Pzp). 

 

Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości 

zamówienia bierze się pod uwagę największy możliwy zakres tego zamówienia - z 

uwzględnieniem prawa opcji (art. 34 ust. 5 Pzp). Jeżeli zamawiający przewiduje prawo opcji, 

określa wielkość i zakres zamówienia, które będzie realizował, oraz dodatkową wielkość i 

zakres, których realizacja będzie uzależniona od określonych w umowie w sprawie 

zamówienia publicznego warunków zamówienia, z których zamawiający może, ale nie musi 

skorzystać. Ponieważ dokonanie zmiany wartości zamówienia jest możliwe wyłącznie przed 

wszczęciem postępowania, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana 

okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie (art. 35 ust. 2 Pzp), ustalenie wartości 

zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji musi być dokonane przed wszczęciem 
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postępowania. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia w części dotyczącej prawa opcji zgodnie z art. 29 - 30 Pzp. 

Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia oraz określenie jego zakresu lub wielkości 

powinno umożliwić wykonawcom prawidłową wycenę oferty. 

 

Zastosowanie prawa opcji nie może naruszać tożsamości zakresu świadczenia wykonawcy 

wynikającego z umowy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 ust. 1 Pzp). Jeżeli 

zamawiający zastosuje prawo opcji i wykroczy poza określenie wielkości lub zakresu 

zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, umowa będzie podlegać 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zob. art. 140 ust. 3 Pzp).  

 

Celem prawa opcji nie może być zatem nieuprawnione zwiększenie lub zmniejszenie zakresu 

lub wielkości zamówienia. Prawa opcji nie należy utożsamiać z zamówieniami 

uzupełniającymi, które polegają na powtórzeniu podobnych usług lub częściowej wymianie 

dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie 

istniejących instalacji.  

 

Wykonanie prawa opcji nie może nastąpić wskutek zmiany umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zakres prawa opcji nie musi być zgodny (tożsamy) z częścią, która zostanie na 

pewno zrealizowana (np. opcja wykupu w leasingu). Zamówienie uzupełniające na usługi i 

roboty budowlane polega natomiast na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (w 

przypadku dostaw - na rozszerzeniu dostawy) i musi być zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego.  

 

Przykładem uwzględniania prawa opcji przy ustalaniu wartości zamówienia jest dostawa 

nabywana na podstawie umowy leasingu. Jeżeli zamawiający zawiera umowę leasingu z opcją 

zakupu po upływie okresu, na który zawarto umowę, przy ustalaniu wartości zamówienia 

uwzględnia również wartość przedmiotu leasingu w chwili jego wykupu (kwotę wykupu). 
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4.12. Ustalanie wartości zamówienia, a okres, na który zostanie zawarta umowa. 

 

Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu 

na czas: 

1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością 

zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48; 

2) oznaczony: 

a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 

uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, 

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 

uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również 

wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

4.13. Wartość zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona. 

 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być 

określona, jest: 

1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku 

zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy; 

2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 - w przypadku zamówień 

udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy. 

 

5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części. 

 

Zgodnie z motywem 78 dyrektywy 2014/24/UE „Zamówienia publiczne powinny być dostosowane 

do potrzeb MSP. Instytucje zamawiające należy zachęcać do korzystania z kodeksu najlepszych 

praktyk określonego w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. 

zatytułowanym „Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSP do zamówień 

publicznych”, zawierającego wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób instytucje te mogą stosować 

ramy zamówień publicznych, aby ułatwić udział MSP. W tym celu oraz aby zwiększyć konkurencje, 

instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 

Podziału takiego można dokonać na zasadzie ilościowej, tak by wielkość poszczególnych zamówień 

lepiej odpowiadała możliwościom MSP, lub na zasadzie jakościowej, z uwzględnieniem różnych 

zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by w większym stopniu dostosować treść poszczególnych 
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zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MSP, lub według różnych kolejnych etapów projektu. 

Wielkość i przedmiot poszczególnych części zamówienia powinny być dowolnie określane przez 

instytucję zamawiającą, która zgodnie z odnośnymi przepisami o obliczaniu szacunkowej wartości 

zamówienia, powinna także mieć prawo do tego, by udzielić niektórych z tych części zamówienia 

bez stosowania procedur niniejszej dyrektywy. Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 

rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 

autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegając 

nadzorowi administracyjnemu ani sadowemu. W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, 

że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub 

dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji 

zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca 

mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi 

trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też 

potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Państwa 

członkowskie powinny zachować możliwość podejmowania dalszych starań w celu ułatwiania MSP 

udziału w rynku zamówień publicznych, rozszerzając zakres obowiązku rozważenia celowości 

podziału zamówień na mniejsze części, żądając od instytucji zamawiających uzasadnienia decyzji o 

niedokonywaniu podziału zamówień na części lub czyniąc ten podział obowiązkowym pod pewnymi 

warunkami. W tym samym celu państwa członkowskie powinny także mieć możliwość zapewnienia 

mechanizmów służących dokonywaniu bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców.”. 

 

Celem motywu 78 dyrektywy 2014/24/UE jest m. in. umożliwienie ubiegania się o udzielenie 

zamówień publicznych o znacznych rozmiarach lub wielkości małym i średnim przedsiębiorstwom 

oraz zwiększenie konkurencyjności. Z motywu 78 dyrektywy 2014/24/UE nie wynika natomiast 

obowiązek podziału zamówienia na części w każdym przypadku. Zamawiający będzie uprawniony 

do nie podzielenia zamówienia w przypadku gdyby podział zamówienia „groziłby ograniczeniem 

konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami 

wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia”. Zgodnie natomiast z art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp w trakcie prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający m. in. powody 

niedokonania podziału zamówienia na części. Przepis art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp stanowi przeniesienie 

do przepisów o zamówieniach publicznych art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym 
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„Instytucje zamawiające mogą postanowić o udzieleniu zamówienia w oddzielnych częściach; mogą 

też określić wielkość i przedmiot takich części. Z wyjątkiem zamówień, w przypadku których podział 

był obowiązkowy na mocy ust. 4 niniejszego artykułu, instytucje zamawiające dokonują wskazania 

najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w 

dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84.”. 

 

W opinii prawnej „Jak uzasadnić rezygnację z podziału zamówienia na części? Czy to, że 

zamawiającemu wygodniej jest mieć jedną umowę niż trzy na poszczególne części, jest 

wystarczającym uzasadnieniem?”
15

 UZP zwraca uwagę, że „ustawodawca europejski za okoliczność 

uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz 

brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. A contrario 

uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź 

nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda 

zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia 

na części. Jednakże zastrzec należy, że ocena ta powinna być dokonywana każdorazowo z 

uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku.”. 

 

6. Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia 

możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w 

danej branży. 

 

Wyrok z dnia 4 marca 2016 r., KIO 233/16 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p., przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

  

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy P.z.p.). Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być 

prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia, bez uzasadnionej przyczyny, chociażby jednego 

wykonawcy z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym 

                                                
15https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-

ustawy-prawo-zamowien-publicznych/podzial-zamowienia-na-czesci  

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/podzial-zamowienia-na-czesci
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/podzial-zamowienia-na-czesci
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wykonawcom. Utrudnianiem uczciwej konkurencji będzie opisanie przedmiotu zamówienia w 

sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez 

zamawiającego, a wystarczy tylko, że użyte w tym opisie cechy i parametry zostaną określone tak, 

aby mógł je spełnić tylko określony wykonawca. A zatem, realizacja obowiązku zawartego w art. 29 

ust. 2 ustawy P.z.p. oznacza dla zamawiającego konieczność eliminacji z opisu przedmiotu 

zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź 

też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty lub 

powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej 

uprzywilejowany od pozostałych. Taki pogląd został wyrażony między innymi przez Sąd 

Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 stycznia 2004 r. sygn. akt VI ACa 965/11. Jednakże, 

pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji, zamawiający ma prawo opisać przedmiot 

zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To zamawiający, jako gospodarz 

postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki 

zamierza osiągnąć. Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku 

zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym 

na rynku w danej branży. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia, który w 

ten czy inny sposób nie uniemożliwia części wykonawców w ogóle złożenia oferty, a niektórych 

stawia w uprzywilejowanej pozycji. Warunkiem zapewnienia konkurencji jest w takim przypadku 

wyeliminowanie sytuacji, w których uniemożliwia się z góry niektórym podmiotom udziału w 

postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego. 

 

Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć 

każdy wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat 

produktu o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności. 

 

7. W trybie przetargu ograniczonego podstawą do przyznania punktów wykonawcy były 

wyłącznie dokumenty złożone pierwotnie we wniosku, potwierdzające że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, które nie wymagały uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

 

Wyrok z dnia 20 maja 2016 r., KIO 760/16 

 

Zasadniczo spór w niniejszej sprawie miał charakter sporu co do wykładni ustalonych zasad oceny 

wniosku oraz kwestii możliwości zastosowania art. 26 ust. 3 Ustawy i wezwania wykonawcy do 

uzupełnienia dokumentów, które nie były konieczne do wykazania spełnienia warunków udziału w 
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postępowaniu, ale miały znaczenie dla oceny wniosku i ilości przyznanych punktów, decydujących o 

dalszym udziale wykonawcy w postępowaniu. W niniejszej sprawie stanowisko w tej kwestii 

musiało uwzględniać ustalone w ogłoszeniu o zamówieniu zasady przyznawania punktów, w 

których Zamawiający wprost wskazał, iż dla oceny punktowej wniosku brane będą pod uwagę 

wyłącznie dokumenty pierwotnie złożone wraz z wnioskiem (wykaz głównych usług i wykaz osób), 

a także, iż w przypadku uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy nowe 

usług/modele/osoby nie będą brane pod uwagę. 

 

Nie budziło sporu pomiędzy stronami, iż zapisy ogłoszenia wyłączały możliwość uwzględnienia na 

potrzeby punktacji nowego, uzupełnionego doświadczenia/potencjału osobowego, wykraczającego 

poza pierwotną treść wniosku i złożonych dokumentów (wykazów). Odwołujący wprost 

wskazywał, iż możliwość uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy dokumentów branych pod 

uwagę przy przyznawaniu punktów, dotyczyła w tym postępowaniu wyłącznie pierwotnej treści 

wykazów, tj. wskazanych usług/modeli/osób.  

 

Zamawiający natomiast konsekwentnie utrzymywał, iż ustalone zasady oceny wniosków wykluczały 

możliwość zwrócenia się do wykonawcy, w innym celu niż wykazania, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. Przy ocenie wniosku 

wykonawcy, który spełniał warunki udziału w postępowaniu Zamawiający brał pod uwagę 

wyłącznie udokumentowane usługi/modele oraz osoby wskazane pierwotnie w wykazach 

złożonych wraz z wnioskiem. Stąd, wzywając również Odwołującego do uzupełnienia dokumentów 

na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, żądał ich przedłożenia wyłącznie w zakresie koniecznym do 

stwierdzenia, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu. 

 

Izba uznała, iż Zamawiający w sposób zgodny z literalną treścią ogłoszenia przyznał punkty za 

udokumentowane usługi/modele spełniające kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu, 

wskazane w wykazie głównych usług. W pierwszej kolejności należało wskazać, iż w ogłoszeniu o 

zamówieniu Zamawiający wyłączył możliwość uwzględnienia na potrzeby ustalenia kolejności 

wniosków, uzupełnionego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy nowego doświadczenia (nowych 

usług/modeli) oraz potencjału osobowego (ekspertów). Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia 

pozostało natomiast ustalenie, czy w sytuacji kiedy usług/modele wskazane w wykazie usług 

głównych nie odpowiadały wymaganiom lub nie zostały udokumentowane, a w przypadku wykazu 

osób, braku wykazania dysponowania osobami udostępnionymi przez podmiot trzeci, Zamawiający 

zobowiązany był wezwać w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wykonawcę wyłącznie w zakresie 
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koniecznym dla ustalenia, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, czy też wezwaniem powinny 

być objęte wszystkie pozycje z wykazów, pozwalające na przyznanie większej ilości punktów.  

 

Istotnym dla tego rozstrzygnięcia było wskazane w ogłoszeniu zasady przyznawania punktów, 

w szczególności zapis, iż ocenie punktowej będą podlegały wyłącznie dokumenty pierwotnie 

złożone wraz z wnioskiem (wykaz głównych usług i wykaz osób).  

 

Izba przyjęła odmienną interpretację tego postanowienia niż prezentowana przez Odwołującego, a w 

której ten wskazywał, iż jedynie wykazy nie mogły być uzupełnione, co nie obejmowało 

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług/modeli oraz zobowiązań podmiotów 

trzecich udostępniających swoje zasoby objętych treścią wykazów. Izba uznała, iż nie można 

wybiórczo interpretować zasad, które zostały szeroko opisane w ogłoszeniu i w których 

Zamawiający konsekwentnie podkreślał, przy każdym z kryteriów/warunków, iż ocenie 

podlegają „udokumentowane usługi/modele”, czyli wskazane w wykazie wraz z załączonymi 

dokumentami. Oczywistym jest, iż o przyznaniu punktów decydowały wskazane w wykazach i 

udokumentowane doświadczenie oraz wykazany potencjał osobowy, a ograniczanie tej oceny 

wyłącznie do treści wykazu, stałoby w sprzeczności z celem żądania dokumentów potwierdzających 

należyte wykonanie usług/modeli, a także potwierdzenia możliwości dysponowania potencjałem 

podmiotu trzeciego. Zarówno przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak i oceny 

punktowej wniosków, Zamawiający brał pod uwagę te same dokumenty, tj. wykaz głównych usług 

wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług/modeli oraz wykaz osób wraz z 

zobowiązaniem podmiotu trzeciego. Prowadzi to zatem do stwierdzenia, iż czynność oceny 

dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu stanowiła 

jednocześnie wyjściową dla oceny wniosku pod kątem ustalenia ilości możliwych do przyznania 

punktów. Zamawiający nie dokonywał dwóch niezależnych od siebie ocen dokumentów, najpierw w 

celu ustalenia którzy z wykonawców spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie na 

potrzeby ustalenia ilości przyznanych punktów. Po zakończeniu badania dokumentów ocena ta nie 

ulegała zmianie. Fakt rozbicia czynności na etapy weryfikacji dokumentów, a następnie ustalenia 

ilości punktów, nie prowadziło do modyfikacji wyniku oceny dokumentów uznanych za 

potwierdzające, bądź nie, spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Potwierdza to również 

zbiorcza informacja o czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, skierowania 

do wykonawców, zawierająca równocześnie informację o wykonawcach nie wykluczonych z 

postępowania i ilości przyznanych punktów. Należy również mieć na uwadze, iż informacje 

dotyczące doświadczenia oraz potencjału wykonawcy mogą zawierać się nie tylko we wniosku, ale 
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także w dołączonych do niego dokumentach zawierających wymagane informacje. Stąd, samo 

wskazanie w opisie zasad przyznawania punktów na dokumenty złożone wraz z wnioskiem odnosiło 

się do dokumentów zawierających informacje konieczne dla przeprowadzenia oceny, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. między innymi zrealizował w sposób należyty 

usługi/modele oraz dysponuje wymaganymi ekspertami. Zasadniczo w wykazach wskazane miały 

być usługi/modele/osoby odpowiadające warunkom udziału w postępowaniu i tylko takie miały 

znaczenie dla przyznania punktów. Skoro Zamawiający sprecyzował, iż nie będzie przy ocenie 

wniosku brał pod uwagę uzupełnionych dokumentów, co stanowiło wyraźną zmianę wobec zasad 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to nie można było odmiennie rozumieć zapisu 

ogłoszenia, które traciłoby sens, gdyby przyjąć, że na potrzeby przyznania punktów Zamawiający 

miałby brać pod uwagę uzupełnione dokumenty. W świetle powyższego Izba przyjęła, iż podstawą 

do przyznania punktów wykonawcy były wyłącznie dokumenty złożone pierwotnie we 

wniosku, potwierdzające że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które nie 

wymagały uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. Powyższe ograniczenie możliwości 

uwzględnienia dla punktacji wyłącznie dokumentów złożonych pierwotnie we wniosku, nie odnosiło 

się do samej oceny dokumentów składanych w celu wykazania, że wykonawca spełnia warunek 

udziału w postępowaniu. Zamawiający oceniając dokumenty związany był dyspozycją przepisu art. 

26 ust. 3 Ustawy, tj. zobowiązany był wezwać wykonawcę o uzupełnienie dokumentów, których 

braki lub wady uniemożliwiały stwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. W ocenie Izby, właściwym było zachowanie Zamawiającego, który nie żądał 

uzupełnienia dokumentów ponad zakres konieczny do wykazania, iż wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Gdyby przyjąć, jak chciał tego Odwołujący, iż obowiązkiem 

Zamawiającego było wezwanie do uzupełnienia dokumentów również w zakresie wykraczającym 

poza ustalenie, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, mogłoby to prowadzić do 

naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Prowadziłoby 

bowiem do zmiany ustalonych zasad oceny wniosków i faworyzowania tych wykonawców, którzy z 

różnych przyczyn nie złożyli od razu wraz z wnioskiem istotnych dla jego oceny dokumentów, 

względem wykonawców, którzy złożyli kompletny wniosek, mając świadomość, iż nie będą 

wzywaniu do ich uzupełnienia na potrzeby oceny wniosku. 
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8. Kierownik zamawiającego musi sprawdzić propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru 

najkorzystniejszej oferty i poddać kontroli złożone oferty. 

 

Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 30 stycznia 2006 r., RIO-IV-R-13/05-K-

10/05 

 

Link do orzeczenia: 

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2d69fdf4-f9b9-4f53-850b-

1b207e95870f&groupId=764034 

 

Odnosząc się do dalszych wyjaśnień Obwinionego, w których stwierdza, iż nie zna przepisów 

dotyczących zamówień publicznych, powołał komisję przetargową w której nie brał udziału i 

nie miał wpływu na kompletowanie dokumentów, Skład Orzekający zauważa, że zgodnie z 

wcześniej przytoczonymi przepisami prawa to kierownik zamawiającego odpowiada za 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 

 

Skład Orzekający wskazuje, iż powołanie komisji przetargowej, nawet o stałym charakterze, nie 

zwalnia kierownika od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w toku 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. To kierownik jednostki lub upoważniona przez 

niego osoba, co w przedmiotowej sprawie miejsca nie miało, dokonuje wyboru najkorzystniejszej 

oferty, zatwierdzając propozycje komisji przetargowej, co do której nie jest bezwzględnie 

merytorycznie związany. 

 

Kierownik bowiem musi sprawdzić zasadność propozycji komisji, sprawdzić jej przesłanki a 

przede wszystkim poddać kontroli ocenę ofert przetargowych, przeprowadzoną uprzednio 

przez komisję przetargową, uzasadniającą określony wybór najkorzystniejszej oferty. Zatem to 

kierownik, a nie komisja przetargowa ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i trafność 

powyższego wyboru i podpisuje w imieniu jednostki umowę z wybranym kontrahentem. Natomiast 

nieznajomość prawa, na którą się Obwiniony powołuje, zdaniem Składu Orzekającego, nie może 

stanowić o braku winy, bowiem jako kierownik jednostki należącej do sektora finansów publicznych 

Obwiniony zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 

  

Wartość, na którą opiewał przedmiotowy aneks nr 2 wynosiła 74.288 zł co odpowiada wartości 

18.357,22 EURO. Zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, ustawy nie stosuje 

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2d69fdf4-f9b9-4f53-850b-1b207e95870f&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2d69fdf4-f9b9-4f53-850b-1b207e95870f&groupId=764034
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się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 6.000 EURO, przy czym zgodnie z art. 32 ust. 1 tejże ustawy wartością zamówienia jest 

wynagrodzenie netto. Wartość przedmiotowego aneksu nr 2, jak wykazano wyżej wynosiła 

18.357,22 EURO zatem Obwiniony był zobligowany do zastosowania w przedmiotowej sprawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych czego nie uczynił. Jednakże, jak wynika zarówno z 

pisemnych jak i ustnych wyjaśnień Obwinionego, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, 

przeszedł On z dniem 28 czerwca 2004 r. na emeryturę. Wcześniej tj. od dnia 3 do 24 czerwca 2004 

r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Stwierdził, iż w związku z przejściem na emeryturę mógł 

czegoś nie dopatrzyć. 

 

9. Czy naruszeniem równości stron będzie określenie kary umownej z tytułu odstąpienia przez 

wykonawcę od umowy w wysokości 20%, a przez zamawiającego w wysokości 5%. 

 

Zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej 

„umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy Pzp nie zawierają przepisów dotyczących kar 

umownych. 

  

Zgodnie natomiast z art. 353
1 

k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 

swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 

ustawie ani zasadom współżycia społecznego, zaś zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej 

na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej 

postanowiły. Natomiast § 2 tegoż przepisu stanowi, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części 

wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara 

umowna jest rażąco wygórowana. 

  

W wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r., KIO 2559/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, na 

fakt, że zastrzeżenie kar umownych „ma służyć możliwości szybkiego pokrycia zaistniałej szkody. 

Jeśli strony nie zastrzegą kar umownych, to nie oznacza, że nie mogą dochodzić pokrycia swoich 

szkód, z tymże na drodze cywilnoprawnej i z koniecznością udowodnienia faktu zaistnienia 

zdarzenia szkodzącego, powstania szkody, związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy 

zdarzeniem a szkodą oraz wysokości szkody. Kara umowna może być ustanawiana jako surogat 
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odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń niepieniężnych. 

Zdecydowanie więcej świadczeń niepieniężnych w przedmiotowym zamówieniu należy się 

zamawiającemu od wykonawcy, stąd dysproporcje w ilości, czy wysokości kar umownych mogą 

wynikać z samego charakteru stosunku prawnego łączącego strony i nie muszą oznaczać 

nierówności stron. Zobowiązanie zamawiającego wobec wykonawcy ma przede wszystkim charakter 

zobowiązania pieniężnego - zapłaty umówionego wynagrodzenia, z tytułu którego strony mogą 

zastrzec odsetki umowne w sytuacji opóźnienia, a w ich braku i tak wykonawcy należą się odsetki 

ustawowe.”. 

  

W postępowaniu zamawiający przewidział dla siebie karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w 

wysokości 20%, natomiast za analogiczne odstąpienie przez zamawiającego na rzecz wykonawcy 

karę umowną w wysokości 5%. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie oznacza to, że 

zamawiający naruszył równość stron. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Instytucja kar 

umownych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia nie stanowi przeszkody w uzyskaniu 

zamówienia. W doktrynie podnosi się, że samo rażące wygórowanie kary umownej nie powoduje 

sprzeczności zastrzeżenia z zasadami współżycia społecznego i jego nieważności. Sam rozmiar 

świadczenia - także odszkodowania umownego - nie pozwala stwierdzić sprzeczności z zasadami 

współżycia społecznego i uznać czynności za nieważną (Jacek Jastrzębski Nietypowe kary umowne 

- swoboda sankcji kontraktowych i ochrona dłużnika). Miarkowanie naliczonych kar umownych jest 

realizowane przez sąd powszechny w ramach procesu cywilnego i jest wynikiem zastosowania tej 

instytucji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Na tym etapie, 

tj. przed podpisaniem umowy nie sposób ocenić, czy przewidziane w projekcie umowy kary 

umowne mają charakter rażąco wygórowanych, w rozumieniu art. 484 § 2 k.c.”. 

 

10. Zmiana oświadczenia wykonawcy, jakie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy, w zakresie podwykonawstwa, jest zmiana istotną i dotyczy treści oferty.  

 

Wyrok z dnia 22 sierpnia 2016 r., KIO 1453/16 

 

Izba nie uznała za przekonujące argumentów Zamawiającego, iż treść oferty nasuwała wniosek, że 

Wykonawca omyłkowo nie wskazał podwykonawcy. Z treści oferty, w jej pierwotnym kształcie, nie 

sposób wyczytać, ani wywieść, że oświadczeniem wykonawcy było objęte powierzenie robót 

iniekcyjnych podmiotowi zewnętrznemu, jako podwykonawcy tych robót. Na rozprawie 

Zamawiający wskazał m.in., że “roboty iniekcyjne jako objęte podwykonawstwem nie wynikały z 



 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

56 

pierwotnej wersji oferty” (vide: protokół z rozprawy). O tym, że robót tych Przystępujący nie 

zamierzał pierwotnie powierzyć podwykonawcy świadczy także treść wyjaśnień w zakresie ceny 

oferty. 

  

Wyjaśnienia te, w ocenie Izby, nakazują ocenę, że jedynym elementem, który miał być powierzony 

podmiotowi zewnętrznemu było przetwarzanie odpadów. Co istotne, wyjaśnienia te zostały złożone 

w dniu 4 lipca 2016 r., a więc jeszcze przed wezwaniem Zamawiającego, gdzie wykonawca nie mógł 

wiedzieć, że zostanie postawiony przed stwierdzeniem Zamawiającego, iż konieczny jest realny 

udział podmiotu trzeciego na budowie. Powyższe pokazuje jak istotne znaczenie dla badania oferty 

może mieć kwestie zmiany zakresu podwykonawstwa - może to chociażby rzutować na ocenę 

wiarygodności i rzetelności wyjaśnień dotyczących elementów oferty badanych w kontekście rażąco 

niskiej ceny.  

  

Niezależnie od powyższego, skoro obowiązek żądania od wykonawców wskazania części 

zamówienia powierzanych podwykonawcom jest obowiązkiem ustawowym, który to obowiązek 

Zamawiający powtórzył w treści SIWZ, to oświadczenie wykonawców w tym zakresie ma istotny 

charakter. Zmiana w tym zakresie winna być więc oceniana, jako powodująca istotną zmianę oferty.  

  

Za zmianę treści oferty należy uznać wszystko to, co wykracza i wprowadza nowe elementy ponad 

to, co zostało objęte pierwotnym oświadczeniem wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczalności 

uzupełniania dokumentów lub oświadczeń, o których stanowi art. 26 ust. 3 Pzp. Dopuszczalność 

uzupełniania dokumentów lub oświadczeń nie oznacza jednak dopuszczalności zmiany treści oferty. 

Nie ulega wątpliwości składu orzekającego, że oświadczenie, co do tego, jakie części 

zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, a wiec oświadczenie referujące 

do sposobu wykonania zamówienia, jest oświadczeniem, które nie tylko merytorycznie 

kształtuje treść oferty, ale ma również ma wpływ na proces badania oferty, chociażby w 

kontekście rażąco niskiej ceny - gdy dochodzi do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień i 

dowodów. Nie jest to więc oświadczenie o walorze jedynie informacyjnym, jak wywodził 

Zamawiający. 

 

11. Szkolenia z ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

 

Zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych organizowane przez ogólnopolską firmę 

szkoleniową EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 Bytów 

http://www.szkoleniaekspert.pl/
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Informacje o szkoleniach w 2017 r. będą dostępne na stronie internetowej: 

http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12  

 

Zawarte w opracowaniu teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy 

orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

www.uzp.gov.pl, orzeczeń NSA lub WSA z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

dostępnej na stronie internetowej www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy Portalu Orzeczeń Sądów 

Powszechnych dostępnej na stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu 

Najwyższego z bazy orzeczeń dostępnej na stronie internetowej www.sn.pl 

 

INFO NOWE PZP jest materiałem szkoleniowym dedykowanym uczestnikom szkoleń 

przeprowadzanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 

Bytów.  

http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12
http://www.uzp.gov.pl/
http://www.nsa.gov.pl/
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/
http://www.sn.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/

