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1. Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej lub osobie 

trzeciej, centralny zamawiający oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej w projekcie nowelizacji - druk sejmowy 366.  

 

Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej lub osobie 

trzeciej 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2-3 Pzp zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. 

Podmioty, którym zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Projekt nowelizacji wprowadza 

do Pzp pojęcie pomocniczych działań zakupowych (projektowany ust. 4 w art. 15), którymi będą 

działania zakupowe polegające na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności 

przez: zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień 

lub zawieranie umów ramowych, doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań 

o udzielenie zamówienia, przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzenie 

ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego. Użycie w projektowanym ust. 4 wyrażenia „w 

szczególności” oznacza, że zamawiający będzie mógł powierzyć własnej jednostce organizacyjnej 

lub osobie trzeciej również inne czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przykładem powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie 

trzeciej będzie powierzenie brokerowi ubezpieczeniowemu czynności związanych z 

przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego. Osoba trzecia może być 

osobą prawną i działać przez swoje organy, a także - osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej. Własna jednostka organizacyjna oraz osoba trzecia nie mają 

statusu zamawiającego. Osoba trzecia (np. broker ubezpieczeniowy) może natomiast dokonywać 

czynności określonych w art. 20 ust. 3 Pzp (przedstawiać kierownikowi zamawiającego propozycje 

wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także 

występować z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia). Osoba trzecia 

będąca osobą fizyczną, która wykonuje czynności w postępowaniu składa, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp. Jeżeli zamawiający klasyczny zamierza 
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powierzyć osobie trzeciej przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia, a całkowite szacunkowe wynagrodzenie osoby trzeciej bez podatku od towarów i usług, 

ustalone przez zamawiającego zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp przekroczy wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30 000 euro, wybór osoby trzeciej następuje zgodnie z przepisami ustawy - 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 Pzp zamawiający może powierzyć własnej jednostce organizacyjnej lub 

osobie trzeciej pełnomocnikom przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia, a także wykonanie niektórych czynności związanych z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

W wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., KIO 827/13 i KIO 832/13, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że „fakt wspólnego prowadzenia postępowania na świadczenie usługi odbierania i 

zagospodarowania odpadów dla kilku zamawiających będących jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. gminami, nawet w przypadku istnienia 

odrębności w przedmiocie zamówienia czy w sposobie jego świadczenia na potrzeby konkretnej 

gminy, w ocenie Izby nie stanowi przeszkody dla skorzystania przez zamawiających z uprawnienia 

wynikającego z art. 16 ustawy. Izba nie podziela także poglądu, że udzielenie wspólnego 

zamówienia byłoby możliwe wyłącznie w oparciu o art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, z uwagi na odrębność w 

opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zamawiających tworzących grupę. 

W ocenie Izby art. 15 ust. 1 dotyczy obowiązków każdego zamawiającego, zaś ust. 2 i 3 dotyczy 

możliwości powierzenia tych obowiązków własnej jednostce organizacyjnej lub pełnomocnikowi. 

Ponownie te przepisy nie zawierają nakazu ich stosowania z uwagi na określony rodzaj czy charakter 

postępowania, natomiast określają kompetencje zamawiającego i charakter prawny osób 

działających w jego imieniu, co więcej Izba stoi na stanowisku, że art. 15 ust. 2 i 3 ustawy może 

mieć zastosowanie także w przypadku zamawiających wspólnie udzielających zamówień z uwagi na 

treść art. 16 ust. 5 ustawy. W ocenie Izby dopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której zamawiający 

udzielający wspólnie zamówienia upoważnią wyznaczonego przez siebie zamawiającego do 

udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej np. podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się 

przygotowywaniem postępowań przetargowych w zakresie przygotowania i prowadzenia 

zamówienia. Odwołujący wskazał, że za dopuszczalne uważa udzielenie jednej z gmin, jako 

podmiotowi trzeciemu pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań w ich imieniu, natomiast za 

niedopuszczalne uważał udzielenie wspólnego zamówienia. Izba nie podziela tego stanowiska”. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0827_0832.pdf
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Centralny zamawiający  

 

Zgodnie z projektowanymi art. 15b - 15f centralnym zamawiającym jest zamawiający, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, prowadzący działalność w zakresie: nabywania dostaw lub usług z 

przeznaczeniem dla zamawiających, udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla zamawiających, a także 

pomocniczych działań zakupowych. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia 

przeprowadzane przez centralnego zamawiającego będzie odbywać się wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Projekt nowelizacji w art. 20 przewiduje, że ustawa o zmianie 

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem projektowanego rozdziału 2a, który w zakresie: postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego wejdzie w 

życie z dniem 18 kwietnia 2017 r., a postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonych przez pozostałych zamawiających wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r., 

z tym, że art. 10a ust. 1, w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wejdzie w 

życie z dniem 18 kwietnia 2018 r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowania prowadzonego przez 

centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity 

europejski dokument zamówienia, będą składane zgodnie ze wzorem standardowego formularza na 

piśmie albo w postaci elektronicznej (art. 16 projektu nowelizacji). 

 

Projekt nowelizacji przewiduje, że centralny zamawiający będzie mógł nabywać dostawy, usługi lub 

roboty budowlane na podstawie umów zawartych przez centralnego zamawiającego, za pomocą 

dynamicznych systemów zakupów obsługiwanych przez centralnego zamawiającego lub na 

podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego. 

 

Centralny zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramowe, na mocy której zamawiający będą 

uprawnieni do: ponownego przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego wśród wykonawców 

objętych tą umową i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, a także wskazania, którzy 

wykonawcy wśród wykonawców objętych tą umową będą realizować składane przez nich 

zamówienie. Zamawiający będzie natomiast ponosić odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków 

wynikających z Pzp w zakresie części postępowania, które przeprowadza samodzielnie, w 
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szczególności: za udzielanie zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym 

przez centralnego zamawiającego oraz za udzielenie zamówień na podstawie umowy ramowej 

zawartej przez centralnego zamawiającego. 

 

W celu zapewnienia większej efektywności, profesjonalizacji udzielania zamówień oraz zwiększenia 

konkurencji, projekt nowelizacji przewiduje również uprawnienia organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego (w drodze uchwały) do: wskazania albo powołania podmiotu 

wykonującego zadania centralnego zamawiającego, albo określenia sposób powoływania takich 

podmiotów, określenia zakres działania tych podmiotów, oznaczyć zamawiających zobowiązanych 

do nabywania określonych rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego, udzielania 

zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego lub objętych 

dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego zamawiającego oraz określenia 

sposobu współdziałania z centralnym zamawiającym. 

 

Projektowane przepisy art. 15d - 15f przewidują natomiast możliwość korzystania przez 

zamawiających z usług centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. Usługi centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będą podlegać przepisom obowiązującym w tym 

państwie członkowskim. Do udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów 

realizowanym przez centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej 

przez takiego centralnego zamawiającego będą stosowane przepisy państwa członkowskiego, w 

którym siedzibę posiada ten zamawiający. 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia wspólnie z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

 

Zamawiający będą również mogli wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, zawrzeć umowę 

ramową, obsługiwać dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień na podstawie umowy 

ramowej lub objętych dynamicznym systemem zakupów. W takich przypadkach zamawiający będą 

obowiązani do zawarcia porozumienia określającego: obowiązki stron, ich podział między 

zamawiających i mające zastosowanie przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
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organizację postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów, w tym kwestie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 

podziału zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz zawarcia umów, chyba że zostało 

to uregulowane w umowie międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej. Podział obowiązków i mające zastosowanie przepisy będą 

wskazuje się w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczących wspólnie udzielanych zamówień.  

 

Zamawiający nie będzie obowiązany stosować Pzp do czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy ramowej, obsługiwania 

dynamicznego systemu zakupów oraz udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej lub 

objętych dynamicznym systemem zakupów, jeżeli do tych czynności zastosowanie będą miały 

przepisy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji przewiduje również 

możliwość utworzenia przez zamawiającego w drodze porozumienia, wspólnego podmiotu z 

zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w 

szczególności europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, o którym mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 

31.07.2006, str. 19, z późn. zm.). W takim przypadku właściwy organ wspólnego podmiotu będzie 

obowiązany wskazać przepisy krajowe obowiązujące w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, które będą miały zastosowanie do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, zawierania umów ramowych oraz ustanawiania dynamicznego systemu 

zakupów przez wspólny podmiot, z tym że zastosowanie będą mogły mieć wyłącznie przepisy 

krajowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym wspólny podmiot ma siedzibę albo 

przepisy krajowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym wspólny podmiot prowadzi 

swoją działalność. 

 

2. Zmiany w treści SIWZ i ogłoszeniach po nowelizacji - druk sejmowy 366. 

 

Fakultatywne przesłanki wykluczenia 
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Zgodnie z art. 24 ust. 6 projektu nowelizacji jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie 

wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.  

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5a, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 5, zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wskazuje 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia 

 

Projekt nowelizacji przewiduje wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykazu 

oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

wskazujących brak podstaw wykluczenia (zmiana art. 36 ust. 1 pkt 6) 

 

Kryteria oceny ofert 

 

Projekt nowelizacji przewiduje wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisu 

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 

przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 

ważnego (zmiana art. 36 ust. 1 pkt 13).  

 

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów 

 

Projektowany art. 36 ust. 1 pkt 18 przewiduje obowiązek zamieszczenia w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, 

przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

Art. 20 projektu nowelizacji w art. 20 przewiduje, że ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 
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wyjątkiem projektowanego rozdziału 2a (art. 10a - 10g), który w zakresie: postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego wejdzie w życie z dniem 

18 kwietnia 2017 r., a postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

pozostałych zamawiających wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r., z tym, że art. 10a ust. 

1, w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wejdzie w życie z dniem 18 

kwietnia 2018 r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 

18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowania prowadzonego przez centralnego zamawiającego, 

przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, 

będą składane zgodnie ze wzorem standardowego formularza na piśmie albo w postaci 

elektronicznej (art. 16 projektu nowelizacji).  

 

Jednocześnie art. 17 pkt 1 - 4 projektu nowelizacji przewiduje, że w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku 

postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.: 

1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, posłańca, osobiście, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną; 

2) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3) w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać 

zastosowania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych 

narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia 

alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się pisemnie albo - 

za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

 

Projekt nowelizacji przewiduje zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisu 
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sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza 

ich składanie (zmiana treści art. 36 ust. 2 pkt 4). 

 

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 

 

Projekt nowelizacji przewiduje zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego (zmiana treści art. 36 ust. 2 pkt 

4). 

 

Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia 

 

Na podstawie projektowanego art. 29 ust. 3a zamawiający będzie określać w opisie przedmiotu 

zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). W takim przypadku zamawiający na podstawie 

projektowanego art. 36 ust. 2 pkt 8a będzie obowiązany określić w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia m. in. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaje czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. W przypadku gdy zamawiający będzie przewidywać wymagania, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie wskazywać liczbę i 

okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 

29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań (zmiana art. 36 ust. 2 pkt 9). 

 

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a 
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Zgodnie z projektowanym art. 91 ust. 2a zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz 

ich związki kryterium ceny będą mogli zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium 

o wadze przekraczającej 60%, jeżeli wskażą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe 

odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, 

jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały 

uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Na podstawie projektowanego 

art. 36 ust. 2 pkt 13 zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 

obowiązany wskazać standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

 

Złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający będzie określać również wymóg lub 

możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 

2 (projektowany art. 36 ust. 2 pkt 13). 

 

Wskazanie liczby części, na którą wykonawca może złożyć ofertę 

 

Na podstawie projektowanego art. 36 ust. 2 pkt 15 zamawiający w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia będzie wskazywać liczbę części, na którą wykonawca może złożyć ofertę, maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, które będą mogły mieć zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 

udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna 

liczbie części. 

 

Projekt przewiduje, że wykonawca będzie mógł złożyć jedną ofertę, chyba, że zamawiający dopuści 

lub będzie wymagać złożenia oferty wariantowej (art. 82 ust. 1). W takim przypadku ofertę 

wariantową wykonawca będzie składać łącznie z ofertą (projektowany art. 83 ust. 1 zdanie drugie).  

 

Projektowany art. 83a ust. 1 przewiduje, że wyznaczając terminy składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający będzie musiał uwzględnić 

złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z 

zachowaniem określonych w Pzp minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu lub ofert. Jeżeli oferty będą składane po odbyciu przez wykonawcę wizji 

lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

zamawiający będzie obowiązany wyznaczyć terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania 

oferty. W takim przypadku terminy składania ofert nie będą mogły być dłuższe od terminów 

składania ofert określonych w Pzp. 

 

W przypadku podziału zamówienia na części (jeżeli przedmiot zamówienia będzie podzielny), 

zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do 

negocjacji, będzie obowiązany określić, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub 

wszystkich części zamówienia (projektowany art. 36aa ust. 2). Zamawiający będzie mógł również 

określić w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania, a także w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji, maksymalną liczbę 

części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy (projektowany 

art. 36aa ust. 3). 

 

Zamawiający będzie mógł również ograniczyć liczbę części zamówienia, którą można udzielić 

jednemu wykonawcy, pod warunkiem że maksymalną liczbę części, jaka może być udzielona 

jednemu (temu samemu) wykonawcy wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (projektowany art. 36 ust. 2 pkt 15), w zaproszeniu do potwierdzenia 

zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania, a także w zaproszeniu do 

składania ofert lub do negocjacji (projektowany art. 36aa ust. 4). Wskazanie maksymalnej liczby 

części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy będzie 

możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

obiektywne (projektowany art. 36 ust. 2 pkt 15) i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie publiczne 

w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeden 

wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na 

które może zostać mu udzielone zamówienie (projektowany art. 36aa ust. 5). 
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Podwykonawcy i podmioty trzecie 

 

Projekt nowelizacji przewiduje żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (zmiana treści art. 36b ust. 

1). 

 

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający będzie obowiązany żądać, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

(firmy) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca będzie natomiast obowiązany 

zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług 

(projektowany art. 36b ust. 1a).  

 

Zamawiający będzie mógł natomiast żądać powyższych informacji w przypadku zamówień na 

dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane pod bezpośrednim nadzorem 

zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi (projektowany art. 36b ust. 1b). 

 

Zmiany w art. 37 (udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

 

W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający będzie mógł udostępnić specyfikację istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej dopiero od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień lub 

konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 (zmiana treści art. 37 ust. 2). Jeżeli zamawiający nie będzie mógł udostępnić 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub jej części na stronie internetowej z uwagi na 
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wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby 

narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub które nie są obsługiwane 

za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, będzie obowiązany przekazać ją w sposób inny niż 

wskazany w art. 37 ust. 2, określony w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do składania ofert. 

Zamawiający nie będzie musiał udostępniać części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej, jeżeli nałoży na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego 

charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku zamawiający będzie obowiązany określić środki mające na celu ochronę poufnego 

charakteru informacji oraz wskazuje sposób uzyskania tych informacji (projektowane ust. 3 - 4 w art. 

37). W przypadku wszczęcia postępowania wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia 

sektorowego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego 

lub partnerstwa innowacyjnego przez zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców, specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana 

niezwłocznie, nie później jednak niż od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub ofert 

wstępnych (projektowany ust. 5 w art. 37).  

 

Zmiany w art. 38 (zmiana i wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

 

Obowiązujący stan prawny 

 

W obowiązującym stanie prawnym problematyka wyjaśniania i zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia została uregulowana w art. 38 Pzp. Wyjaśnianie i zmiana treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia co do zasady są czynnościami o odmiennym celu i znaczeniu.  

Każdorazowo jeżeli wyjaśnienia treści SIWZ prowadzą do nadania jej zapisom nowego znaczenia 

mamy do czynienia z modyfikacją jej treści (zob. wyrok z dnia 8 marca 2011 r., KIO 368/11). Na 

kwestię wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwróciła uwagę 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. KIO 917/10 stwierdzając, że „W 

przypadkach, gdy wyjaśnienia nie wpływają na zmianę treści specyfikacji lub ogłoszenia, a tylko 

uszczegółowiają tam znajdujące się postanowienia, zamawiający może poprzestać tylko na 

wyjaśnieniach i nie dokonywać modyfikacji specyfikacji czy nie publikować zmian w ogłoszeniu. 

Zamawiający nie musi także za każdym razem pisać, że w danym zakresie modyfikuje 

postanowienia specyfikacji, gdyż i bez takich formuł wykonawcy i zamawiający muszą się stosować 

do wyjaśnień. Jednak zastosowanie formuły mówiącej o modyfikacji specyfikacji w określonym 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0368.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0917.pdf
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fragmencie jest wskazane, bowiem rozwiewa jakiekolwiek wątpliwości i kieruje uwagę odbiorcy na 

modyfikowane postanowienia, nawet, gdy czyta on wyjaśnienia bez najwyższej koncentracji. 

Wyjaśnienia treści specyfikacji służą doprecyzowaniu, rozwinięciu kwestii wynikających z 

postanowień w celu przedstawienia ich celowościowego rozumienia, niedoprecyzowanych z rożnych 

przyczyn na etapie tworzenia SIWZ.”. W wyroku z dnia 6 maja 2011 r., KIO 836/11 Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „Wyjaśnienia treści siwz, o których mowa w art. 38 ust. 2 

ustawy, stanowią uszczegółowienie, ewentualnie doprecyzowanie opisu zawartego w siwz w 

zakresie przedstawionym przez wykonawców występujących z zapytaniami. Zatem, wyjaśnienie nie 

może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania niż zawarte w treści siwz, w tym 

przypadku wyeliminowania możliwości stosowania urządzenia dopuszczonego pierwotnie, jako 

dowolne elementy, ewentualnie inne urządzenia. Izba uznała, że udzielenie wyjaśnień rozbieżnych z 

pierwotną treścią siwz, zawężających rodzaj urządzeń oddziaływania, jak zgodnie potwierdzono na 

rozprawie, wykracza poza możliwość wynikającą z treści przepisu art. 38 ust. 2 ustawy.”. „Wyjaśnić 

można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SIWZ, 

która winna powodować zmianę jego postanowień” (zob. wyrok z 28 marca 2011 r., KIO 545/11). 

„(...) częstą praktyką zamawiających jest udzielanie wyjaśnień bez zmiany treści SIWZ. Praktyka ta 

może być aprobowana, jeśli wyjaśnienia nie pozostawiają wątpliwości co do treści zmiany, 

natomiast nie mogą być wykorzystywane do dowolnej interpretacji SIWZ.” (zob. wyrok z dnia 22 

grudnia 2014 r., KIO 2593/14). W wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., KIO 110/15 Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „(...) rzeczą zamawiającego jest wprowadzenie w 

postępowaniu jasnych, jednoznacznych i niesprzecznych reguł postępowania, które nie będą dawały 

jego uczestnikom pola do odgadywania i snucia domysłów co było zamiarem zamawiającego i jaki 

jest wymagany przedmiot zamówienia. SIWZ opracowana na użytek postępowania winna być 

dokumentem czytelnym i jednoznacznym. Udzielane zaś wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu 

wątpliwości co do brzmienia SIWZ. Mogą one także prowadzić do zmiany SIWZ, jeśli tylko 

Zamawiający - w związku z dokonaną zmianą - zapewnia odpowiedni czas na składanie lub 

dostosowanie ofert. To zamawiający jest bowiem gospodarzem postępowania i w jego gestii jest 

kształtowanie przedmiotu zamówienia - czy to w formule ukształtowania SIWZ w momencie 

wszczęcia postępowania, czy też następczo - w toku postępowania, przy okazji udzielanych 

wyjaśnień do SIWZ. Nie jest także przeszkodą dla uznania, że mamy do czynienia z 

pełnowartościową i skuteczną zmianą SIWZ fakt, że Zamawiający wyraźnie nie podał, że dokonuje 

zmiany SIWZ, choć w istocie tego dokonał. Istotną jest bowiem rzeczywista treść samej czynności, 

jej charakter, które wskazują na dokonanie zmiany SIWZ, a nie ich zatytułowanie jako „zmiana 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0836.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0545.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2593.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2593.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0110.pdf
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SIWZ”. Zawartość informacyjna wyjaśnień SIWZ, niezależnie od tego, czy stanowi udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, czy pociąga również za sobą zmianę SIWZ, jest wiążąca w postępowaniu.”. 

 

„(…) instytucja wyjaśnień postanowień SIWZ, przewidziana w art. 38 ust. 1 P.z.p., pozwala 

wykonawcom na uzyskanie od zamawiającego wytłumaczenia określonych, niejasnych treści 

specyfikacji. Wskazany instrument ma zatem służyć przede wszystkim wykonawcom.” (zob. wyrok 

z dnia 16 lipca 2014 r., KIO 1361/14).  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oraz wykonawcy są 

związani treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami 

treści SIWZ. Z uwagi na użyte w art. 38 ust. 1 Pzp pojęcie „wykonawca”, przepis ten może jednak 

budzić wątpliwości interpretacyjne. Wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp jest bowiem osoba 

fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. Należy jednak przyjąć, że samo zwrócenie się podmiotu do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi ubieganie 

się o udzielenie zamówienia. Podmiot, który w żaden inny sposób nie wyraził woli ubiegania się o 

udzielenie zamówienia, zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub żądając zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, staje 

się wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp. 

 

Zwrócenie się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz przekazanie wyjaśnień następuje zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli wykonawca i zamawiający przekazują odpowiednio zapytania 

i wyjaśnienia treści SIWZ faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r., KIO/KD 97/12, 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „nieuprawnione jest stanowisko Zamawiającego, zgodnie z 

którym telefoniczne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ nie stanowiło naruszenia 

przepisów ustawy Pzp. Należy zgodzić się z Zamawiającym, że w świetle art. 38 ust. 1 i 1a ustawy 

Pzp, ze względu na termin, w jakim wpłynęły wnioski wykonawców o udzielenie wyjaśnień, nie 

miał on obowiązku, a jedynie prawo udzielenia odpowiedzi. Nie zwalniało to jednak Zamawiającego 

z konieczności zachowania formy obowiązującej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1361.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1361.pdf
file:///D:/00000000000/217.153.210.52/cmsws/page/GetFile1.aspx%3fattid=6447
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publicznego. Zatem, jeżeli Zamawiający zdecydował się na udzielenie takich wyjaśnień, winien 

uczynić to w formie określonej w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp.”. 

  

W art. 38 ust. 1 w zdaniu pierwszym Pzp ustawodawca użył sformułowania „wykonawca może 

zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Wyjaśnianie (zwane również tłumaczeniem) jest jedną z odmian rozumowania. Wyjaśnianie  jest 

zadaniem myślowym, które polega na wskazaniu uzasadnienia dla danej treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega 

zatem na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest jak zamawiający postanowił w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia ?” Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do 

sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w celu 

jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 

Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielana 

wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

W art. 38 ust. 2 Pzp ustawodawca wskazuje wprost, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Z treści art. 38 ust. 2 Pzp 

wynika, że zamawiający nie ma obowiązku przekazania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym nie przekazał specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykonawcy, 

który zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jeżeli temu wykonawcy zamawiający również nie przekazał specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Za słuszne należy zatem uznać stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 8 

czerwca 2011 r., KIO 1094/11, że „(…) zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonania 

zmiany SIWZ z mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zaś treść wyjaśnień i wprowadzonych do SIWZ 

zmian zamawiający ma obowiązek przekazać jedynie wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

(art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp), z obowiązkiem zamieszczenia ich na swojej stronie internetowej. 

W tym stanie prawnym oraz biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający w pkt 10.5 SIWZ wyraźnie 

zastrzegł, iż „umieszczone przez zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania 

wykonawców, czy modyfikacja specyfikacji będą stanowiły jej integralną część i będą wiążące dla 

wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu”, okoliczności udzielenia wyjaśnień nie 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1094.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1094.pdf
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można pominąć. Fakt, iż Odwołujący nie zapoznał się z przedmiotowymi wyjaśnieniami nie może 

mieć żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia spornej kwestii. Odwołujący, w świetle wskazanych 

przepisów prawa i postanowień SIWZ musiał się liczyć z tym, iż Zamawiający udzieli wiążących 

wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, a pominięcie przez Odwołującego przedmiotowej okoliczności 

i zaniechanie zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej 

Zamawiającego nie może stanowić o braku konieczności sprostania wymaganiom Zamawiającego, 

ostatecznie określonym w wyjaśnieniach do SIWZ. Okoliczność, iż Odwołujący nie otrzymał za 

pośrednictwem Zamawiającego SIWZ powoduje, iż Odwołujący ma obowiązek śledzenia 

bieżących informacji w tym zakresie na stronach internetowych Zamawiającego, nie może zaś 

oczekiwać na ich dostarczenie przez Zamawiającego bezpośrednio wykonawcy. Oceny niniejszej 

sytuacji nie zmienia fakt, iż Odwołujący zadał Zamawiającemu pytanie drogą elektroniczną, a tym 

samym Zamawiający dowiedział się o osobie Odwołującego. Przepis art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp nie 

pozostawia w tym względzie wątpliwości i nie może być interpretowany rozszerzająco.”. 

 

Zebranie wszystkich wykonawców 

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców. Jeżeli specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania 

zamieszcza także na tej stronie. W takim przypadku zamawiający sporządza informację zawierającą 

zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Podczas spotkania wykonawcy mogą 

składać pytania na piśmie, a także zadawać pytania ustnie, pod warunkiem, że zamawiający zadane 

pytania niezwłocznie zaprotokółuje. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, 

którym przekazano specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.  

 

Przepis art. 38 ust. 3 Pzp nie wyjaśnia natomiast, czy zamawiający jest obowiązany przekazać 

informacje o zebraniu wszystkich wykonawców, wszystkim wykonawcom, czy tylko wykonawcom, 

którym przekazał specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Przepis art. 38 ust. 3 Pzp wymaga natomiast, aby zamawiający zamieścił na stronie, na której została 

udostępniana specyfikacji istotnych warunków zamówienia informację o terminie zebrania, oraz 
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informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz 

odpowiedzi na nie. 

 

Przekazana wykonawcom, którym przekazano specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

informacja o terminie zebrania oraz sporządzona informacja zawierająca zgłoszone na zebraniu 

pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 

ze wskazaniem źródeł zapytań stanowią załączniki do protokołu postępowania. Za zebranie 

wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia należy uznać również wizję lokalną, przewidzianą przez zamawiającego w 

tym samym terminie dla wszystkich wykonawców (zob. wyrok z dnia 19 lutego 2009 r., KIO/UZP 

1910/09). 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Problematyka zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została uregulowana w 

art. 38 ust. 4 - 4b oraz ust. 6 Pzp. Konsekwencją zwrócenia się wykonawcy o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być również dokonanie zmian treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 4 zdanie pierwsze Pzp w uzasadnionych 

przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W wyroku z dnia 13 października 2011 r., KIO 2108/11, Krajowa 

Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Ustawa p.z.p., co prawda zastrzega, że modyfikacja dopuszczalna 

jest w uzasadnionych przypadkach, jednakże nie zawiera definicji tego pojęcia. Zatem - zdaniem 

Izby - za uzasadnioną modyfikację siwz można uznać zmianę tych wymagań, które nie odpowiadają 

w pełni zamierzeniom (jak wskazuje się w doktrynie - nie oddają jego woli w sposób dostatecznie 

zrozumiały) Zamawiającego zarówno, co do przedmiotu zamówienia, jak i warunków jego 

realizacji.”. 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia może nastąpić z inicjatywy 

zamawiającego lub na wniosek wykonawcy. Przepisy Pzp nie pozbawiają wykonawcy uprawnienia 

do żądania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zawsze może 

przed upływem terminu składania ofert żądać zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, natomiast o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia decyduje 

zamawiający. Również w przypadku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1910.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1910.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2108.pdf
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dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej (obligatoryjnie w trybie przetargu nieograniczonego), zamieszcza ją także na tej 

stronie (art. 38 ust. 4 zdanie drugie Pzp).  

 

Projektowane zmiany 

 

Jeżeli zamawiający zwoła zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informację o terminie zebrania 

będzie udostępniać na stronie internetowej (zmiana art. 38 ust. 3). Po zebraniu wszystkich 

wykonawców zamawiający będzie obowiązany sporządzić informację zawierającą zgłoszone na 

zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi 

na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie 

internetowej (projektowany art. 38 ust. 3a).  

 

W obowiązującym stanie prawnym informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 

 

Projekt nowelizacji nie przewiduje natomiast przekazania dokonanej zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej. 

 

W przypadku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt nowelizacji 

przewiduje tylko udostępnienie dokonanej zmiany specyfikacji na stronie internetowej (zmiana treści 

art. 38 ust. 4). 

 

3. Oznakowanie - druk sejmowy 366. 

 

Problematyka oznakowania została uregulowana w art. 30a i art. 30b projektu nowelizacji. 

Oznakowanie to zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt 

budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Co do zasady 

oznakowanie odpowiada oświadczeniom lub dokumentom potwierdzającym spełnianie przez 
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oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 

które zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp). W obecnym stanie 

prawnym zamawiający zawsze może żądać oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

 

Projekt nowelizacji przewiduje, że zamawiający będzie mógł wskazać w opisie przedmiotu 

zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone 

oznakowanie, tylko w przypadku zamówień o szczególnych cechach, jeżeli spełnione zostaną 

łącznie następujące warunki: 

1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z 

przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, 

dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i 

niedyskryminacyjnych kryteriach; 

3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej 

procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym 

podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, 

producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 

4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 

5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który 

wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. 

 

W przypadku gdy zamawiający nie będzie wymagać, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniały wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, będzie musiał wskazać  poszczególne 

wymagania dotyczące oznakowania. Jeżeli wymagane będzie przedstawienie określonego 

oznakowania, zamawiający będzie musiał uznać wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. Jeżeli wykonawca z 

przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł uzyskać określonego przez zamawiającego 

oznakowania lub oznakowania równoważnego, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

zamawiający będzie musiał uznać inne dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, 

usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi, w tym dokumentację techniczną 
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producenta, pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określone w danym 

oznakowaniu (zaświadczeniu, poświadczeniu lub innym dokumencie, potwierdzającym, że obiekt 

budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi) lub spełniają 

określone wymagania wskazane przez zamawiającego.  

 

Jeżeli złożony przez wykonawcę dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, 

proces lub procedura spełniają określone wymogi, który będzie spełniać warunki określone w 

projektowanym art. 30a ust. 1 pkt 2 - 51, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem 

zamówienia, zamawiający nie może żądać tego oznakowania, może jednak opisać przedmiot 

zamówienia przez odesłanie do tych wymagań oznakowania lub, w razie potrzeby, do tych jego 

części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech 

zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. 

 

Zamawiający będzie mógł również wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez 

tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia (umowie w sprawie zamówienia publicznego). Jednostkę oceniającą zgodność będzie 

jednostka wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i 

kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 

rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym 

rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Jeżeli zamawiający 

będzie wymagać przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą 

zgodność, będzie musiał akceptować również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 

oceniające zgodność. 

 

                                                 
1 Wymagania dotyczące oznakowania będą oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i 

niedyskryminacyjnych kryteriach, warunki przyznawania oznakowania będą przyjmowane w drodze otwartej 

i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące 

do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje 

pozarządowe, oznakowania będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, wymagania dotyczące 

oznakowania będą określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może 

wywierać decydującego wpływu. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEv-a7-YHMAhWFzRQKHfjiA9gQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2008%3A218%3A0030%3A0047%3Apl%3APDF&usg=AFQjCNGuqrzkYpPYhBAf7Knye1rFuILaqw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEv-a7-YHMAhWFzRQKHfjiA9gQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2008%3A218%3A0030%3A0047%3Apl%3APDF&usg=AFQjCNGuqrzkYpPYhBAf7Knye1rFuILaqw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEv-a7-YHMAhWFzRQKHfjiA9gQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2008%3A218%3A0030%3A0047%3Apl%3APDF&usg=AFQjCNGuqrzkYpPYhBAf7Knye1rFuILaqw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEv-a7-YHMAhWFzRQKHfjiA9gQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2008%3A218%3A0030%3A0047%3Apl%3APDF&usg=AFQjCNGuqrzkYpPYhBAf7Knye1rFuILaqw
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Zamawiający będzie musiał również akceptować środki dowodowe inne niż certyfikat wydany 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę (np. dokumentację techniczną producenta), w przypadku gdy dany wykonawca nie będzie 

miał dostępu do certyfikatów ani sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, pod warunkiem, brak dostępu będzie wynikać z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze, a wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

 

4. Jak udzielać zamówień publicznych na usługi z zakresu leśnictwa, z zakresu działalności 

kulturalnej, związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki, 

muzealiów lub materiałów archiwalnych, nie podlegających przepisom o zamówieniach 

publicznych - druk sejmowy 366. 

 

Na podstawie projektowanego art. 4d przepisów Pzp nie stosuje się również do zamówień o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp: 

1) których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z 

organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych 

przez biblioteki, muzealiów lub materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą 

wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności; 

2) których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z 

gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli zamówienia te nie 

służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności; 

3) których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa, objęte następującymi kodami CPV: 

77200000-2 (usługi leśnictwa), 77210000-5 (usługi pozyskiwania drewna), 77211000-2 (usługi 

uboczne związane z pozyskiwaniem drewna), 77211100-3 (usługi cięcia drewna), 77211200-4 

(transport dłużyc na terenie lasów), 77211300-5 (usługi selekcji drzew), 77211400-6 (usługi 

wycinania drzew), 77211500-7 (usługi pielęgnacji drzew), 77211600-8 (sadzenie drzew), 
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77220000-8 (usługi impregnacji drewna), 77230000-1 (usługi doraźne dotyczące leśnictwa), 

77231000-8 (usługi gospodarki leśnej), 77231200-0 (usługi zwalczania szkodników leśnych), 

77231600-4 (usługi zalesiania), 77231700-5 (usługi rozszerzania lasów) określonymi we 

Wspólnym Słowniku Zamówień 

 

Gromadzenie materiałów archiwalnych 

 

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1446) po art. 23 proponuje się dodanie art. 23a - 23d. 

 

Na podstawie art. 23a podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia, o którym 

mowa w projektowanym art. 4d pkt 2, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30 000 euro, będzie obowiązany zamieścić ogłoszenie o udzielanym 

zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym 

mowa w art. 23a, będzie udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie 

podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności 

mogących mieć wpływ na jego udzielenie.  

 

Podmiot prowadzący działalność archiwalną nie będzie udostępniać informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w art. 23a, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem 

zamówienia, nie później niż przed podpisaniem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane.  

 

Po udzieleniu zamówienia podmiot prowadzący działalność archiwalną będzie również obowiązany 

zamieścić niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o 

udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 23a, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego 

zamówienia. 

 

Dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach 

szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
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Zgodnie z art. 22 az ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.) szkoła, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8c Pzp, którego 

wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o 

udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu 

prowadzącego. Zamówienie, o którym mowa w art. 22az ustawy o systemie oświaty, jest udzielane 

w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem 

zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie (art. 22 

aza ustawy o systemie oświaty). 

 

Na podstawie art. 22 azb ustawy o systemie oświaty szkoła nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w art. 22az ustawy o systemie oświaty, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot 

zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie 

tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

 

Po udzieleniu zamówienia szkoła niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, na stronie 

internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego, informację o udzieleniu 

zamówienia, o którym mowa w art. 22az ustawy o systemie oświaty, podając nazwę (firmę) albo 

imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o 

nieudzieleniu tego zamówienia (art. 22 azc ustawy o systemie oświaty). 

 

Usługi z zakresu leśnictwa 

 

Zgodnie z proponowanym art. 7 ust. 4 - 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2100) udzielanie zamówień publicznych na usługi z zakresu leśnictwa, o których mowa w 

projektowanym art. 4d pkt 6 odbywa się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz przestrzeganie zasad przejrzystości i równego traktowania. Podmiot prowadzący gospodarkę 

leśną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 4, będzie obowiązany zamieścić 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej.  

 

Podmiot prowadzący gospodarkę leśną nie będzie również udostępniać informacji związanych 

z zamówieniem, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o lasach, stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 

nie później niż przed podpisaniem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Po udzieleniu zamówienia podmiot prowadzący gospodarkę leśną będzie obowiązany zamieścić 

niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o 

udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o lasach, podając nazwę (firmę) albo 

imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę o wykonaniu zamówienia, albo informację 

o nieudzieleniu tego zamówienia. 

 

5. Zamówienia na publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi - druk sejmowy 366. 

 

Dyrektywa 2014/24/UE wprowadza nowe zasady udzielania zamówień publicznych - na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi (w skrócie „usługi społeczne”). Wykaz usług społecznych 

stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. 

Usługi społeczne zastępują tym samym obowiązujący podział usług na usługi priorytetowe i 

niepriorytetowe.  

 

Problematyka udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne została uregulowana w art. 

138g - 138t (rozdział 6) projektu nowelizacji. 

 

Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług, o których mowa w załączniku XIV do 

dyrektywy 2014/24/UE 

 

Kod CPV Opis 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 

79611000-0; 79622000-0 Usługi w zakresie 

pozyskiwania pracowników świadczących 

pomoc domowa]; 79624000-4 [Usługi 

w zakresie pozyskiwania personelu 

pielęgniarskiego] i 79625000-1 [Usługi 

w zakresie pozyskiwania personelu 

Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne 
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medycznego] 

od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 

98133000-4; 98200000-5, 98500000-8 

[Zatrudnianie pracowników do prowadzenia 

gospodarstwa domowego] i 98513000-2 do 

98514000-9 [Usługi siły roboczej dla 

gospodarstw domowych, usługi personelu 

agencji dla gospodarstw domowych, usługi 

urzędnicze dla gospodarstw domowych, 

usługi pracowników tymczasowych dla 

gospodarstw domowych, usługi pracowników 

pomagających w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, usługi w gospodarstwie 

domowym] 

 

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 

[Usługi administracji publicznej, obrony 

i zabezpieczenia socjalnego], 75121000-0, 

75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 

79995200-7; od 80000000-4 Usługi 

edukacyjne i szkoleniowe do 80660000-8; od 

92000000-1 do 92700000-8 

79950000-8 [Usługi w zakresie 

organizowania wystaw, targów i kongresów], 

79951000-5 [Usługi w zakresie 

organizowania seminariów], 79952000-2 

[Usługi w zakresie organizacji imprez], 

79952100-3 [Usługi w zakresie organizacji 

imprez kulturalnych], 79953000-9 [Usługi 

w zakresie organizacji festiwali], 79954000-6 

[Usługi w zakresie organizacji przyjęć], 

79955000-3 [Usługi w zakresie organizacji 

pokazów mody], 79956000-0 [Usługi 

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, 

opieki zdrowotnej i kultury 
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w zakresie organizacji targów i wystaw] 

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego2 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Świadczenia społeczne 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 

98133110-8 i 98130000-3 

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, 

w tym usługi świadczone przez związki 

zawodowe, organizacje polityczne, 

stowarzyszenia młodzieżowe i inne 

organizacje członkowskie 

98131000-0 Usługi religijne 

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 

55521200-0 [55521000-8 Usługi w zakresie 

dostarczania posiłków do prywatnych 

gospodarstw domowych, 55521100-9 Usługi 

rozwożenia posiłków, 55521200-0 Usługi 

dowożenia posiłków] 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, 

55522000-5 Usługi dostarczania posiłków do 

przedsiębiorstw transportowych, 55523000-2 

Usługi zaprowiantowania innych 

przedsiębiorstw lub instytucji, 55524000-9 

Usługi dostarczania posiłków do szkół, 

55510000-8 Usługi bufetowe, 55511000-5 

Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla 

ograniczonej grupy klientów, 55512000-2 

Usługi prowadzenia bufetów, 55523100-3 

Usługi w zakresie posiłków szkolnych 

Usługi hotelowe i restauracyjne 

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5; Usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 

                                                 
2 Usługi te nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, jeżeli zorganizowane są jako usługi o charakterze 

nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym. Państwa członkowskie mogą organizować świadczenie 

obowiązkowych usług społecznych lub innych usług jako usług świadczonych w interesie ogólnym lub jako usług o 

charakterze nieekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym. 
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10 lit. d) dyrektywy 2014/24/UE 

 

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 

75125000-8 do 75131000-3 

Inne usługi administracyjne i rządowe 

75200000-8 do 75231000-4 Świadczenie usług na rzecz społeczności 

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 

75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 

Usługi w zakresie więziennictwa, 

bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, 

o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. 

h) dyrektywy 2014/24/UE 

 

79700000-1 do 79721000-4 [Usługi 

detektywistyczne i ochroniarskie, usługi 

ochroniarskie, usługi nadzoru przy użyciu 

alarmu, usługi strażnicze, usługi w zakresie 

nadzoru, usługi systemu namierzania, usługi 

w zakresie poszukiwania osób ukrywających 

się, usługi patrolowe, usługi w zakresie 

wydawania znaczków identyfikacyjnych, 

usługi detektywistyczne i usługi agencji 

detektywistycznych] 

79722000-1 [Usługi grafologiczne], 

79723000-8 [Usługi analizy odpadów] 

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

98900000-2 [Usługi świadczone przez 

zagraniczne organizacje i organy] 

i 98910000-5 [Usługi specjalne dla 

międzynarodowych organizacji i organów] 

Usługi międzynarodowe 

64000000-6 [Usługi pocztowe 

i telekomunikacyjne], 64100000-7 [Usługi 

pocztowe i kurierskie], 64110000-0 [Usługi 

pocztowe], 64111000-7 [Usługi pocztowe 

dotyczące gazet i czasopism], 64112000-4 

[Usługi pocztowe dotyczące listów], 

64113000-1 [Usługi pocztowe dotyczące 

Usługi pocztowe 
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paczek], 64114000-8 [Usługi okienka 

pocztowego], 64115000-5 [Wynajem 

skrzynek pocztowych], 64116000-2 [Usługi 

poste-restante], 64122000-7 [Wewnętrzne 

biurowe usługi pocztowe i kurierskie] 

50116510-9 [Usługi w zakresie formowania 

opon], 71550000-8 [Usługi kowalskie] 

Usługi różne 

 
 

Zgodnie z art. 138g przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne 

stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku 

zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa lub wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych. 

 

Zamawiający udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne wszczyna postępowanie o 

udzielenie zamówienia za pomocą ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne lub wstępnego 

ogłoszenia informacyjnego, chyba, że będą zachodzić okoliczności określone w art. 62 ust. 1 oraz 

art. 67 ust. 1.  

 

W przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne, wszczęcie postępowania, o którym mowa 

będzie następować za pomocą ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne lub inne szczególne 

usługi lub okresowego ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców.  

 

Zamawiający będzie obowiązany określić sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania 

określonych w art. 138g - 138t (rozdział 6) projektu nowelizacji oraz zasad równego traktowania i 

konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i art. 18. Zamawiający 

udzielając zamówień publicznych na usługi społeczne będzie obowiązany wyłączyć z postępowania 

osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a kierownik zamawiającego lub osoba, której 

powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że między pracownikami 
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zamawiającego i innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub 

pośredni wpływ na wynik postępowania, będzie zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 2-4 Pzp, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 

oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1. W 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne osoby wykonujące czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia będą składać, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 

17 ust. 1 Pzp.  

 

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po 

powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, będą 

powtarzane, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na 

wynik postępowania.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne będzie prowadzone z zastosowaniem 

przepisów: 

1) działu I rozdziału 2a (komunikacja zamawiającego z wykonawcami), 

2) działu II rozdziału 5 (dokumentowanie postępowań),  

3) działu V rozdziału 3 (przepisy dotyczące Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), 

4) działu VI (środki ochrony prawnej). 

 

Zamawiający będzie ustalać wartość zamówienia na usługi społeczne oraz opisywać przedmiot 

zamówienia stosując odpowiednio przepisy art. 29 - 30b oraz art. 32 - 35. 

 

Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne, w którym: 

1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy będą składać oferty wraz z 

informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, albo 

2) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo 

3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu. 
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zamawiający będzie określać 

podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24–24aa oraz warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

22 - 22c.  

 

Udzielanie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro - w 

przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa lub nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych 

 

Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne będzie mniejsza niż 750 000 euro - w przypadku 

zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa lub nie będzie przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 000 

euro - w przypadku zamówień sektorowych, zamawiający będzie mógł może udzielić zamówienia w 

sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.  

 

W takim przypadku zamawiający będzie obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które będzie zawierać informacje niezbędne z uwagi 

na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas 

niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie 

wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny ofert, z tym że wybór wykonawcy będzie 

dokonywany na podstawie oferty o najlepszej relacji jakości do ceny, z uwzględnieniem kryteriów 

jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych. 

 

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający będzie obowiązany zamieścić na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.  

 

W przypadku nieudzielenia zamówienia zamawiający będzie obowiązany niezwłocznie zamieścić na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 
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Udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne 

 

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi 

zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte następującymi kodami CPV: 75121000-0, 75122000-7, 

75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 

80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 

92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą 

ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) ich celem jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem 

tych usług oraz jednocześnie ich celem jest społeczna i zawodowa integracja osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2; 

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 

akcjonariuszy i pracowników; 

3) ich struktura zarządzająca lub struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w 

przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co 

powinno zostać określone w statucie wykonawcy; 

4) w ciągu ostatnich 3 lat nie udzielono im zamówienia na podstawie niniejszego przepisu przez 

tego samego zamawiającego. 

 

W przypadkach, o których mowa powyżej umowa w sprawie zamówienia nie może zostać zawarta na 

okres dłuższy niż 3 lata. 

 

Przewidziane zastrzeżenie ma zastosowanie jedynie do usług objętych kodami CPV: 75121000-0 usługi 

administracyjne w zakresie edukacji, 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej, 

75123000-4 administrowanie osiedlami mieszkalnymi, 79622000-0 usługi w zakresie pozyskiwania 

pracowników świadczących pomoc drogową, 79624000-4 usługi w zakresie pozyskiwania personelu 

pielęgnacyjnego, 79625000-1 usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego, 80110000-8 usługi 

szkolnictwa przedszkolnego, 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego, 80420000-4 usługi e-learningu, 

80430000-7 usługi edukacji dla dorosłych na poziomie akademickim, 80511000-9 usługi szkolenia 

personelu, 80520000-5 placówki szkoleniowe, 80590000-6 usługi seminaryjne, od 85000000-9 do 

85323000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki do usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot, 
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92500000-6 usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne, 92600000-7 

usługi sportowe, 98133000-4 usługi świadczone przez organizacje społeczne, 98133110-8 usługi 

świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe.  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zamawiający będzie ustalać terminy 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem złożoności 

przedmiotu zamówienia oraz czasu potrzebnego na przygotowanie ofert lub wniosków. 

 

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89. Zamawiający będzie mógł również 

odrzucić ofertę w innych przypadkach niż określone w art. 89, jeżeli przewidział takie dodatkowe 

przesłanki odrzucenia oferty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zamawiający będzie wybierać ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryterium najlepszej 

relacji ceny lub kosztu do innych kryteriów, w szczególności do kryterium jakości, ciągłości lub 

dostępności danej usługi oraz kryterium uwzględniającego szczególne potrzeby użytkownika usługi.  

 

Po udzieleniu zamówienia na usługi społeczne zamawiający będzie obowiązany przekazać do publikacji 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia stosując przepisy art. 95 ust. 2 Pzp. Zamawiający będzie mógł 

również grupować kwartalnie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz przekazywać je do publikacji, w 

terminie 30 dni od ostatniego dnia każdego kwartału. 

 

Do udzielania zamówień na usługi społeczne zamawiający będzie stosować również przepisy art. 93 Pzp 

dotyczące unieważnienia postępowania, w tym dotyczące: 

1) zawiadomienia o unieważnieniu postępowania równocześnie wszystkich wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania 

po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2) roszczenia o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 

kosztów przygotowania oferty, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,  

3) zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia w przypadku unieważnienia 
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postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się 

o udzielenie zamówienia,  

4) unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a 

możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o 

zamówieniu, zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, 

5) złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

6. Zmiany w środkach ochrony prawnej - druk sejmowy 366. 

 

Jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, projekt nowelizacji przewiduje wniesienie odwołania także wobec 

czynności opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

Projekt nowelizacji przewiduje również wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej na piśmie lub w postaci elektronicznej, podpisanego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

 

Projekt nowelizacji przewiduje, że domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, będzie w sytuacji, gdy przesłanie kopii 

odwołania nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w tym faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej potwierdziła fakt ich otrzymania. 

 

W przypadku, gdy wartość zamówienia będzie równa lub przekraczać kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp projekt nowelizacji przewiduje wniesienie odwołania w 

terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym faksem, 

albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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W przypadku, gdy wartość zamówienia będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp projekt nowelizacji przewiduje wniesienie odwołania w 

terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym faksem, 

albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób (zmiana treści art. 182 ust.1 pkt 1 i 

2). 

 

Projekt nowelizacji przewiduje również złożenie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy 

złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, posłańca, osobiście albo w postaci elektronicznej, podpisanego bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (zmiana treści art. 183 

ust. 6).  

 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu 

i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Krajowa Izba Odwoławcza będzie mogła 

umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie 

żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu 

wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający będzie obowiązany 

wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów (projektowany art. 186 ust. 

3a).  

 

Projekt nowelizacji przewiduje również rozpoznanie odwołania w przypadku, gdy uczestnik 

postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie 

sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy 

odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie (zmiana treści 

art. 186 ust. 4) 

 

W przypadku natomiast uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie 

do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie 
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wycofa pozostałych zarzutów, projekt nowelizacji przewiduje rozpatrzenie odwołania przez Krajową 

Izbę Odwoławczą w zakresie tych pozostałych zarzutów (projektowany art. 186 ust. 4a).  

 

Zmiany w kosztach postępowania odwoławczego 

 

Koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie w przypadku: 

1) o którym mowa w art. 186 ust. 2, tj. uwzględnienia przez zamawiającego w całości 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy 

przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, 

2) o którym mowa w art. 186 ust. 3a, tj. uwzględnienia przez zamawiającego w części 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez 

odwołującego. 

 

 

Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu przez zamawiającego, koszty postępowania odwoławczego: 

1) będzie ponosić zamawiający, jeżeli uwzględni w całości zarzuty przedstawione w 

odwołaniu po otwarciu rozprawy, 

2) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględni w całości lub w części zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy; 

 

W przypadku, gdy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, a 

Krajowa Izba Odwoławcza rozpozna odwołanie, koszty postępowania odwoławczego będzie 

ponosić: 

1) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą, 

2) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. 

 



  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

38 

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do 

postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofa 

pozostałych zarzutów, a Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzy odwołanie w zakresie tych 

pozostałych zarzutów, koszty postępowania odwoławczego będzie ponosić: 

1) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, 

zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą, 

2) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, 

zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 

7. Określenie „aktualny” nie dotyczy terminu, w jakim zaświadczenie zostało wystawione - wyrok 

z dnia 26 maja 2015 r., KIO 966/15. 

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. Z przepisem tym koreluje przepis § 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zgodnie z którym, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Analogiczne 

do wskazanych przepisów postanowienia zamawiający zawarł w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Istotą sporu są odmienne interpretacje wskazanego wyżej przepisu rozporządzenia i 

analogicznego do niego postanowienia specyfikacji, prezentowane przez strony postępowania 

odwoławczego. W ocenie odwołującego, fakt wystąpienia zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne winien skutkować wykluczeniem wykonawcy bez względu 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0966.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0966.pdf
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na to, że legitymuje się on zaświadczeniem potwierdzającym fakt niezalegania z opłatami, 

wystawionym w przepisanym terminie. Z kolei zamawiający stoi na stanowisku, iż 

przedłożenie stosownego zaświadczenia ZUS jest równoznaczne z tym, że wykonawca spełnił 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie niezalegania z opłatami na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne. Rozstrzygnięcie powyższego problemu wymaga podkreślenia, że celem 

uchwalenia wskazanych wyżej regulacji było uniemożliwienie udziału w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom zalegającym z opłatami na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, o ile nie uzyskali oni zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych 

płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Decydujące znaczenie 

ma zatem regulacja ustawowa zobowiązująca zamawiającego do wykluczenia tych 

wykonawców, którzy zalegają ze wskazanymi opłatami. Przepis rozporządzenia pełni jedynie 

rolę wykonawczą i wskazuje, w jaki sposób wykonawcy mają poświadczać fakt braku 

zaległości.  

 

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem rozporządzenia, w celu wykazania braku zaległości w 

opłatach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wykonawca powinien złożyć aktualne 

zaświadczenie właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Izba nie podziela stanowiska zamawiającego wyrażonego na rozprawie w dniu 

26 maja 2015 r., iż wskazany przepis rozporządzenia jest fikcją prawną pozwalającą uznać, że 

dokument zawiera walor prawdziwości i dopóki się nie zdezaktualizuje, tzn. nie minie 

wyznaczony okres 3 miesięcy, zawarte w nim informacje należy uznać za prawdziwe. 

Podkreślić należy, że fikcja prawna nakazuje uznanie wystąpienia faktów, które w rzeczywistości nie 

miały miejsca, co w praktyce oznaczałoby dopuszczanie wykonawców zalegających z wymaganymi 

opłatami i uznawaniu, dla potrzeb danego zamówienia, że w danym przypadku takie zaległości nie 

istnieją. Wydaje się, że nie taki był zamiar ustawodawcy przy uchwalaniu wskazanych wyżej 

przepisów ustawy i rozporządzenia. Wskazać przy tym należy, że polski ustawodawca obowiązany 

jest implementować do prawa krajowego przepisy odpowiednich dyrektyw. Dyrektywa 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, nakazuje zaś wykluczyć 

wykonawcę, który nie wypełnił zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej.  
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Rozważenia wymaga również wymóg „aktualności” zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 

4 wskazanego wyżej rozporządzenia. W ocenie Izby określenie „aktualny” nie dotyczy terminu, w 

jakim zaświadczenie zostało wystawione. Gdyby tak było, przepis rozporządzenia nakazywałby 

wykonawcy przedłożenie zaświadczenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, bez wskazywania, iż zaświadczenie musi być aktualne. 

Wymóg „aktualności” dotyczy zatem informacji zawartych w zaświadczeniu. Jeżeli ulegną one 

zmianie, zaświadczenie przestaje być aktualne, gdyż zawiera informacje, które już nie mają miejsca. 

Na pozbawienie zaświadczenia waloru aktualności nie wpływa fakt, iż zostało ono wystawione w 

terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. Należy zgodzić się z zamawiającym, iż 

dokumentem, na podstawie którego dokonuje on oceny, czy wykonawca zalega z opłatami na 

ubezpieczenie społeczne, jest wskazane zaświadczenie. Nie oznacza to jednak, iż zamawiający, 

któremu takie zaświadczenie przedłożono, zwolniony jest od badania, czy dane zawarte w 

zaświadczeniu są aktualne w sytuacji, gdy poweźmie wiadomość o możliwości zmiany 

zawartych informacji. Wskazać należy, że w rozpoznawanym przypadku zamawiający podjął 

czynności w celu sprawdzenia, czy wykonawca zalega z wymaganymi opłatami na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne i uzyskał dowód w postaci potwierdzenia przez tegoż wykonawcę, iż - istotnie 

- ma on zaległości w tychże opłatach i zaległości te istniały w dniu wyznaczonym na składanie ofert. 

Okoliczności te obligowały zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia. W ocenie Izby złożenie przez wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z 

opłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w sytuacji, gdy w rzeczywistości takie zaległości 

istniały, jest w istocie złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia i winny skutkować wykluczeniem 

wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p.”. 

 

8. Możliwość utraty gwarancji ze względu na ingerencję innego podmiotu w system poprzez 

wprowadzenie do niego innych urządzeń nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym 

charakterze - uchwała z dnia 26 kwietnia 2012 r., KIO/KD 43/12. 

 

W uchwale z dnia 26 kwietnia 2012 r., KIO/KD 43/12, stwierdzono, że „możliwość utraty gwarancji 

na system sygnalizacji pożaru ze względu na ingerencję innego podmiotu w ww. system poprzez 

wprowadzenie do niego innych urządzeń nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym 

charakterze. To Zamawiający konstruując umowę o zamówienie publiczne na dostarczony system 

mógł w sposób wyraźny doprecyzować, że dodanie dodatkowych elementów systemu przez inny 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinjKPlsoLMAhXKtRQKHeyFDHYQFggdMAE&url=http%3A%2F%2Fstarastrona.uzp.gov.pl%2Fcmsws%2Fpage%2FGetFile1.aspx%3Fattid%3D5477&usg=AFQjCNHTeWEh1ZLdPoRym5ro55bFNgrXsQ&bvm=bv.119028448,d.bGg
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podmiot nie wpłynie na uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji na dostarczony system. W 

konsekwencji to nie przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lecz zaniechanie 

Zamawiającego odpowiedniego ukształtowania postanowień umownych były powodem dla którego 

zdecydował się udzielić zamówienia wykonawcy realizującemu system”. Również w uchwale z dnia 

3 listopada 2011 r., KIO/KD 81/11 wskazano, że „(...) konieczność powierzenia realizacji 

zamówienia konkretnemu wykonawcy nie może być konsekwencją postanowień uprzednio 

zawartych umów z wykonawcą, w tym związanych z warunkami gwarancji jakości, albowiem w 

zawieranej umowie o zamówienie publiczne należy tak określać warunki gwarancji, by nie 

ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych. 

Zatem te postanowienia powinny umożliwiać rozwój systemu, zmianę jego kodów źródłowych, oraz 

nie ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji udzielonej przez 

wykonawcę. Nie można uznać za przyczynę techniczną - tak jak stwierdził Prezes UZP - przyjęcie 

przez Zamawiającego założenia, że ze względu na postanowienia uprzednich umów jej wykonawca 

jest jedynym zdolnym do realizacji zamówienia. Także nie stanowi przyczyny o charakterze 

technicznym kwestia kosztów związanych z utratą gwarancji i tym samym nie ma znaczenia dla 

oceny badanej podstawy prawnej prowadzonego postępowania”. 

 

9. Wykonawca nie może skutecznie powoływać się na fakt poprawności wysłania dokumentu, 

skoro nie żądał potwierdzenia otrzymania faksu od zamawiającego - wyrok z dnia 25 listopada 

2014 r., KIO 2359/14. 

 

„Art. 27 ust. 2 ustawy opisuje sposób postępowania w przypadku dopuszczenia przez 

zamawiającego możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji faksem 

lub drogą elektroniczną. Zgodnie z powołaną normą każda ze stron ma wówczas obowiązek 

potwierdzić drugiej fakt otrzymania informacji na żądanie tej drugiej strony. Dla rozstrzygnięcia 

sporu pomiędzy stronami kluczowe znaczenia ma zatem norma art. 27 ust. 2 ustawy. Zamawiający 

twierdzi, że nie otrzymał wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów odwołującego w dniu 3 

listopada 2014 r. i przedstawia na tę okoliczność dowody z postaci raportu połączeń jego 

urządzenia faksowego, zaś odwołujący twierdzi, że faks wysłał i przedstawia dowód w postaci 

raportu z pamięci urządzenia wielofunkcyjnego. Jednocześnie odwołujący przyznał na rozprawie, 

że nie żądał potwierdzenia otrzymania faksu od zamawiającego, uważając, że wystarczający jest 

raport jego urządzenia, a obowiązek dociekania dlaczego nie złożono wyjaśnień zdaniem 

odwołującego ciążył na zamawiającym. W ocenie Izby norma art. 27 ust. 2 ustawy jest adresowana 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pZXMs4LMAhXBOhQKHZ_KAFkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fstarastrona.uzp.gov.pl%2Fcmsws%2Fpage%2FGetFile1.aspx%3Fattid%3D4510&usg=AFQjCNF1yIoitIn1yT5TwOawgrcfWl-GMA&bvm=bv.119028448,d.bGg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pZXMs4LMAhXBOhQKHZ_KAFkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fstarastrona.uzp.gov.pl%2Fcmsws%2Fpage%2FGetFile1.aspx%3Fattid%3D4510&usg=AFQjCNF1yIoitIn1yT5TwOawgrcfWl-GMA&bvm=bv.119028448,d.bGg
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2359.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2359.pdf
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tak do zamawiającego jak i do wykonawcy i każdy z nich, jeśli wysyła drugiej stronie informację 

faksem, aby móc wykazać fakt otrzymania informacji powinien żądać potwierdzenia otrzymania. 

Izba stoi na stanowisku, że postępowanie o zamówienie publiczne jest postępowaniem pomiędzy 

profesjonalistami, dlatego od obu stron wymagane są akty zawodowej staranności, zwłaszcza przy 

przesyłaniu informacji. To w interesie odwołującego leżało upewnienie się, że przesłany faksem 

do zamawiającego dokument rzeczywiście dotarł, zatem aktem staranności adekwatnym w tym 

postępowaniu było zastosowanie się do normy art. 27 ust. 2 ustawy i wystosowanie do 

zamawiającego żądania potwierdzenia otrzymania. Fakt, że odwołujący korzysta ze swego 

urządzenia wielofunkcyjnego w innych postępowaniach i nie miał problemów z przesłaniem 

dokumentów nie oznacza, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Natomiast biorąc pod uwagę 

treść art. 27 ust. 2 ustawy odwołujący nie może skutecznie powoływać się na fakt poprawności 

wysłania dokumentu, skoro nie żądał potwierdzenia otrzymania faksu od zamawiającego, a 

zamawiający przeczy temu, że taki dokument otrzymał.”. 

 

10. W art. 647 k.c. chodzi o odbiór robót, a nie o „bezusterkowy” odbiór robót - wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12. 

  

„Należy zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach 

pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie 

zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi 

odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu 

terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17 lutego 2000 r., I ACa 1027/99, 

Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków 

inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis 

stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazując na 

konieczność odbioru "bezusterkowego" skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie 

ustawowym nie ustanowiono. Można zgodzić się ze skarżącym, że zgłoszenie robót do odbioru 

przez powoda nie odpowiadało treści § 9 umowy, jednak w piśmie powoda z dnia 31 maja 2007 r. 

zgłoszono zakończenie robót, które pozwany odczytał jako zgłoszenie robót do odbioru i wyznaczył 

odbiór robót na dzień 28 czerwca 2007 r. W sporządzonym przez przedstawicieli pozwanego 

protokole odbioru robót wskazano na wady i usterki robót, jednak nie skutkowało to wykreowaniem 

przez pozwanego w stosunku do powoda żadnych roszczeń z tytułu rękojmi ani roszczeń 
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odszkodowawczych na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Pozwany w piśmie z dnia 7 lutego 2008 r. 

wskazywał co prawda na ponoszenie kosztów usuwania wad i usterek robót, jednak ani przed 

wytoczeniem przez powoda pozwu o zapłatę wynagrodzenia, ani w trakcie postępowania, nie zgłosił 

do potrącenia z należnością dochodzoną pozwem żadnych swoich roszczeń, wynikających z 

ewentualnych wad robót. W tej sytuacji kwestionowanie przez pozwanego prawa powoda do reszty 

wynagrodzenia ryczałtowego nie zasługiwało na uwzględnienie, zwłaszcza, że wykonanie robót 

objętych zakresem rzeczowym zamówienia, wymienionych w kosztorysie ofertowym i 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdził w swojej opinii biegły sądowy.”. 

 

11. Brak podpisu na jednej stronie oferty nie może mieć wpływu na skuteczność złożonego 

oświadczenia woli w rozumieniu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego - wyrok z dnia 28 kwietnia 

2015 r., KIO 748/15. 

 

(…) Odwołujący podniósł, że nie zgadza się z decyzją Zamawiającego z dnia 3 kwietnia 2015 r. 

polegającą na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum G. Sp. z o.o., G. G. 

K. i odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. oraz art. 89 ust. 1 

pkt 8 ustawy P.z.p. Podniósł, że złożył ofertę w formie pisemnej, oferta zawierała przygotowane i 

kompletne merytorycznie wszelkie oświadczenia i załączniki wymagane siwz. Oferta zawierała 

pełnomocnictwo udzielone i podpisane przez Prezesa Zarządu (…) umocowujące (…) do 

działania (…) w toku wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 

do podpisywania oferty. (…). Jednocześnie oznaczył i ponumerował składaną ofertę. Jedynie na 

stronie 3 formularza oferty nie został złożony podpis. Wszystkie okoliczności potwierdzają wolę 

Odwołującego złożenia oferty w brzmieniu określonym w pismach przedstawionych 

Zamawiającemu. Odwołujący podniósł także, że skoro formularz ofertowy wraz z załącznikami 

stanowi całość oferty złożonej przez Odwołującego, co potwierdza złożenie jej w jednolitym 

komplecie przez Odwołującego z kolejnym ponumerowaniem stron, to zgodnie z art. 78 § 1 k.c., 

skoro poza stroną 3 pozostałe strony obejmowały podpis Odwołującego, to uznać można iż podpis 

był złożony na dokumentach „obejmujących” treść złożonego oświadczenia woli i wola 

Odwołującego złożenia oferty nie może także być w niniejszej sprawie kwestionowana przez 

jakiekolwiek inne okoliczności. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej brak parafek, 

podpisów, pieczątek, nawet wobec postawienia przez Zamawiającego wymogu ich obecności w 

treści Specyfikacji nie wpływa na treść oferty i nie może stać się przyczyną jej odrzucenia. Brak 

podpisów na ofercie stanowi, zdaniem Odwołującego, uchybienie co do formy oferty, a nie jej treści. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0748.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0748.pdf
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Wszystkie strony oferty są ponumerowane i opieczętowane. Zamawiający powinien traktować ofertę 

całościowo. W aktualnym orzecznictwie KIO i sądów można dostrzec tendencję do przywiązywania 

wagi do wymogów merytorycznych Specyfikacji odchodząc od dopuszczalności odrzucenia oferty 

wyłącznie z powodów formalnych. Podkreślić należy, że brak podpisu na jednej stronie oferty 

nie może mieć wpływu na skuteczność złożonego oświadczenia woli w rozumieniu art. 78 § 1 

Kodeksu cywilnego. Tym bardziej, iż wszystkie strony oferty zostały ponumerowane i 

stanowiły nierozłączną całość. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów, w szczególności w 

wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt I CSK 373/11 (podobnie w wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2012, I ACa 119/12): „Podpisanie jako całości 

integralnego pod względem treści dokumentu składającego się z kilku elementów (np. umowy 

zasadniczej i załączników) oznacza zachowanie formy pisemnej zawartego w tym dokumencie 

oświadczenia woli (art. 78 § 1 K.c.". Sąd Najwyższy analizował w powyższej sprawie, czy dla 

zachowania pisemnej formy oświadczenia woli w okolicznościach danej sprawy wystarczające było 

złożenie podpisu przez wykonawcę jedynie pod treścią załącznika nr 1. a nie bezpośrednio pod 

zasadnicza treścią umowy. Sąd podkreślił, że warunkiem dla uznania, że oświadczenie woli jest 

skutecznie złożone jest integralność poszczególnych części. „W świetle art. 78 §1 k.c. sama objętość 

„dokumentu’ nie może mieć znaczenia. Może on składać się z kilku części (kilku stron) o różnej 

szacie redakcyjnej. Istotna jest przy tym sama relacja takiego dokumentu do umieszczonego w nim 

oświadczenia woli. Można mówić o tzw. Dokumencie zintegrowanym, jeżeli składa się on z kilku 

części (kilku stron), lecz zawiera to samo oświadczenie woli pochodzące od określonego podmiotu. 

 

Uzasadnienie prawne Krajowej Izby Odwoławczej 

 

Stan faktyczny sprawy nie jest między stronami sporny. Nie ulega wątpliwości, że formularz 

ofertowy, złożony przez Odwołującego, na żadnej z trzech stron nie został podpisany ani 

zaparafowany. Istotna sporu sprowadza się do oceny prawnej skutków braku złożenia na formularzu 

ofertowym podpisu osoby uprawnionej do działania w imieniu Odwołującego. Zgodnie z art. 82 ust. 

2 ustawy P.z.p. ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą 

zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla zachowania formy 

pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 

obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Zastrzeżenie przez art. 82 ust. 2 ustawy P.z.p. 

formy pisemnej ad solemnitatem powoduje, że czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej 
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formy jest nieważna (art. 73 § 1 k.c.). Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, 

nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą (art. 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy P.z.p.). Pod pojęciem oferty, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, rozumie 

się oświadczenie wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, będące jednostronnym 

zobowiązaniem wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz zamawiającego. 

 

W analizowanym stanie faktycznym, należy uznać, że zawarte w formularzu ofertowym 

oświadczenia odnoszące się do m.in.: ceny oferty, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej 

zawarcia na warunkach w niej określonych czy okresu związaniu ofertą, nie zostały przez 

wykonawcę złożone. Niepodpisany formularz oferty zawiera elementy przedmiotowo istotne, 

essentialia negotii przyszłej umowy, które nie zostały złożone na żadnych innych stronach 

załączonych dokumentów i oświadczeń. Na wskazanych przez odwołującego stronach 33-35 oferty 

znajduje się, co prawda, oświadczenie wykonawcy co do kosztów oferty, ale dotyczy ono jedynie 

kosztów rozbiórki pokrycia dachu, które są jednym z elementów cenotwórczych całkowitej ceny 

oferty zawartej na formularzu ofertowym. Nie można podzielić poglądu odwołującego, że woli 

wykonawcy co do złożenia oświadczeń zawartych w formularzu oferty należy dorozumiewać z faktu 

złożenia pozostałych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, które stanowią integralną, jedną 

całość. Oświadczenia woli, dla którego wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, nie można w tym przypadku dorozumiewać. Dla zachowania formy pisemnej 

oświadczenia woli, niezbędnym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 

treść tego oświadczenia, a nie na innych dokumentach, oświadczeniach, załączonych do oferty. 

 

Rację ma także zamawiający, że wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2012 r., I ACa 119/12, CSK 

373/11, który powołał odwołujący, dotyczy innego stanu faktycznego tj. sytuacji, w której nie została 

podpisana zasadnicza część umowy, a jedynie załączniki do niej i co istotne umowa to była 

wykonywana. W niniejszej sprawie mamy do czynienia ze złożeniem oferty w postępowaniu o 

zamówienie publiczne, które cechuje się pewnym stopniem formalizmu, który powinien być 

przestrzegany przez biorących udział w tym postępowaniu wykonawców. 

 

Brak także podstaw do zastosowania wskazanych przez odwołującego przepisów art. 26 ust. 3 

ustawy P.z.p. czy art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. Na wstępie podkreślić należy, że procedury 

przewidziane w tych przepisach, jako wyjątki od zasady złożenia w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie kompletnej oferty, zawierającej wszystkie wymagane oświadczenia i 
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dokumenty, podlegają wykładni ścisłej. Pierwszy z przywołanych przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy 

P.z.p.) znajduje zastosowanie wyłącznie do oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Nie 

ulega wątpliwości, że formularz ofertowy nie należy do katalogu oświadczeń i dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. a zatem nie może być w tym trybie uzupełniony czy 

poprawiony. Z kolei przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p., którego zastosowania domaga się 

odwołujący, pozwala na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. W 

przypadku braku podpisania formularza oferty nie zachodzi omyłka o jakiej mowa w tym przepisie, 

bowiem oferta niepodpisana jest z mocy prawa nieważna, nie wywołuje skutków prawnych a 

przepisy ustawy P.z.p. nie przewidują w tym przypadku możliwości konwalidacji braku zachowania 

formy pisemnej. 

 

W konsekwencji stwierdzić należy, że czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty 

odwołującego w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. z uwagi na brak własnoręcznego podpisu 

na formularzu ofertowym tj. brak zachowania wymaganej pod rygorem nieważności formy pisemnej, 

była prawidłowa. 

 

12. Rozbieżne oceny poszczególnych członków komisji przetargowej tego samego działania co do 

zasady mają prawo się wydarzyć, ponieważ na tym polega indywidualna ocena poszczególnego 

członka komisji przetargowej - wyrok z dnia 4 marca 2015 r., KIO 325/15. 

 

„Podsumowując kwestie podnoszone przez odwołującego, co do rozbieżnych ocen poszczególnych 

członków Komisji Przetargowej tego samego działania ujętego w „M.” to w ocenie Izby taka 

sytuacja, co do zasady ma prawo się wydarzyć. Na tym polega indywidualna ocena poszczególnego 

członka Komisji Przetargowej, że nie ma on obowiązku podporządkować się ocenie przez innego 

członka Komisji Przetargowej. W przeciwnym wypadku nie mielibyśmy do czynienia z 

indywidualną oceną danego podkryterium tylko zbiorową - jednomyślną. Tym bardziej, że SIWZ nie 

zawiera regulacji wymuszających np. jednomyślność w przypadku rozbieżnych ocen 

poszczególnych członków Komisji Przetargowej. Natomiast SIWZ reguluje sytuację rozbieżnych 

ocen poprzez następujące postanowienia „Każde z powyższych podkryteriów oceniane będzie 

indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej - punkty będą przyznawane 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0325.pdf
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indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej dla każdego Podkryterium, - 

następnie z punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej dla 

każdego z Podkryterium będzie wyliczona średnia arytmetyczna (ŚREDNIE ARYTMETYCZNE 

PODKRYTERIUM = suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji w 

danym Podkryterium /ilość członków komisji - wyliczone w ten sposób średnie arytmetyczne dla 

każdego z Podkryterium zostaną zsumowane dla całego opracowania "M." (Podkryterium 1 + 

Podkryterium 2 + Podkryterium 3 + Podkryterium 4) otrzymując w ten sposób punktację w 

Kryterium M.). W ten sposób ustalono ranking ofert, czemu odwołujący nie zaprzeczył. Niemniej 

nie zgadza się z oceną działań, jako dodatkowych. 

 

Jak z powyższych postanowień SIWZ wynika oferenci akceptując postanowienia SIWZ zgodzili się 

na indywidualne oceny poszczególnych członków Komisji Przetargowej. Co do zasady 

indywidualna ocena polega na tym, że każdy członek Komisji Przetargowej ocenia osobiście według 

najlepiej rozumianej i posiadanej wiedzy i doświadczenia w ramach możliwych ocen to jest w tym 

przypadku „zero” albo „jeden” punkt. Nigdzie w SIWZ nie zapisano, że członkowie muszą 

wypracować wspólne stanowisko, co do przyznania albo nie przyznania punktu za poszczególne 

działanie. Niemniej jak oświadczył pełnomocnik zamawiającego na rozprawie, zamawiający w 

związku z uwzględnieniem odwołania S. S.A. Francja w sprawie oznaczonej KIO 1561/14 z dnia 4 

września 2014 r., dostosował się do wytycznych tego Wyroku przy ponownej ocenie ofert. I tak przy 

ponownej ocenie ofert stanowiska negatywne członków Komisji co do przyznania punktu za 

działania dodatkowe posiadają uzasadnienie z przywołaniem regulacji SIWZ wskazujących na brak 

charakteru dodatkowego proponowanego działania czy też brak adekwatności działania do celu jaki 

jest wyznaczony w danym podkryterium. Natomiast nawet takie zalecenie wynikające z 

uzasadnienia wyroku KIO nie pozbawia członka Komisji prawa do „indywidualnej” a nie do 

„jednomyślnej” oceny oferowanego dodatkowego działania w systemie oceny ofert pn "M.". W 

ocenie Izby z postanowień przedmiotowego SIWZ nie wynika obowiązek uzasadniania 

indywidualnych ocen członków Komisji i to niezależnie od tego czy przyznają „zero” punktów, czy 

przyznają „jeden” punkt. W związku z tym argumentacja odwołującego o nieprawidłowej ocenie 

ofert w zakresie „Metodyki” oparta na okoliczności, że poszczególni członkowie różnie ocenili to 

samo działanie przyznając lub odmawiając przyznania punktu, jak również zarzut lakonicznego 

uzasadnienia stanowiska w podkryterium 2, nie ma racji bytu z uwagi na obowiązującą zasadę 

indywidualnych ocen poszczególnych członków Komisji i brak obowiązku uzasadniania stanowisk. 

Twierdzenie odwołującego, że w innych postępowaniach u tego samego zamawiającego 
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otrzymywał punkty za identyczne działania nie ma znaczenia w sprawie, wobec postanowień 

SIWZ o indywidualnych ocenach członków i ustalaniu średniej arytmetycznej oceny. Natomiast 

czy dokonywanie ocen w taki sposób w postępowaniach przetargowych w systemie zamówień 

publicznych jest uzasadnione i efektywne to kwestia odrębna i nie podlegająca ocenie przez Izbę na 

tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.”. 

 

13. Szkolenia z zakresu nowelizacji 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 

 

Informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.szkoleniaekspert.pl/zamowienia_publiczne.html 

 

 

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.  
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