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Wykaz skrótów: 

 

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

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

 

 dyrektywa 2014/24/UE - dyrektywa Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 

pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243) 

 

 dyrektywa 2009/81/WE - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, 

dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 

20.08.2009, str. 76, z późn. zm.) 

 

 dyrektywa 2007/66/WE - dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 

grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy 

skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 

335 z 20.12.2007, str. 31) 

 

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

 

 jednolity dokument - jednolity europejski dokument zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE 

 

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

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

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

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

jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 

2015 r. poz. 2263) 

 

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

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

 

 Prezes UZP - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

 

 Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 

późn. zm.), 

 

 UsDysFinPub - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.094.01.0065.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.094.01.0065.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0066&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0066&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0066&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0066&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=PL
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=267579
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=267579
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=267579
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=267579
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1020/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1020/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/168/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/168/1
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 UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/25396/III-CZP-0103_10.pdf
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1. Nowe znaczenie pojęcia „warunki udziału w postępowaniu”, zasady składania oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nowe procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

 

1.1. Pojęcie „warunków udziału w postępowaniu” przed wejściem w życie nowelizacji. 

 

Przed wejściem w życie nowelizacji przepisy Pzp wyróżniały następujące terminy: „warunki 

udziału w postępowaniu”
1
, „warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy” oraz „brak 

podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy”
2
.  

 

Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych („Warunki udziału w postępowaniu, 

opis sposobu oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie. 

Informator Urzędu Zamówień Publicznych, nr 1 z 2010 r., s. 14-15) przez „warunki udziału w 

postępowaniu”, o których mowa w art. 44 Pzp należy (...) rozumieć warunki określone przez 

ustawodawcę w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 p.z.p. odnoszące się do właściwości podmiotowej 

wykonawcy, których spełnienie jest wymagane od każdego wykonawcy przystępującego do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia (...). Sama istota 

okoliczności wskazywanych w art. 24 ust. 1 wskazuje na to, iż mamy do czynienia z warunkami od 

których zależy dalszy udział wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. Na powyższe 

wskazują wprost pozostałe przepisy ustawy, choćby art. 26 ust. 2a ustawy: „Wykonawca na 

żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 

odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.  

Od „warunków podmiotowych” określonych w art. art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy należy 

odróżnić „warunki przedmiotowe”, a więc odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Pierwsze 

odnoszą się do podmiotu; ich niespełnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Te 

drugie odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia i warunków na jakich będzie realizowane 

                                                 
1
 Zob. art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, art. 26 ust. 1, 2 oraz 3 zdanie 

drugie, art. 44, 51 ust. 1, 1a, art. 57 ust. 1 i 2, art. 60d ust. 1 i 2, art. 76 ust. 2. 
2
 Zob. art. 26 ust. 2a Pzp. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/24319/I2020N2020F2020O2020R2020M2020A2020T2020O2020R_nr.1_2010_r.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/24319/I2020N2020F2020O2020R2020M2020A2020T2020O2020R_nr.1_2010_r.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/24319/I2020N2020F2020O2020R2020M2020A2020T2020O2020R_nr.1_2010_r.pdf


  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

10 

zamówienie publiczne; ich nie spełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Nie można zatem odrzucić 

oferty z powodu nie spełniania warunków podmiotowych (ofertę uznaje się za odrzuconą) i 

odwrotnie, nie można wykluczyć wykonawcy z powodu nie spełniania warunków przedmiotowych. 

Właściwości wykonawcy nie mogą być już brane pod uwagę przy ocenie ofert (z wyjątkiem usług 

wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy).”. 

 

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone również w art. 22 ust. 2 Pzp. Na podstawie 

art. 22 ust. 2 Pzp zamawiający mógł zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

1.2. Pojęcie „warunków udziału w postępowaniu” po wejściu życie nowelizacji. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu (pkt 1);  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania (pkt 2). 

 

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w nowym art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp zostały 

określone w nowym art. 22 ust. 1b Pzp, a w przypadku zamówień zastrzeżonych, także w 

znowelizowanym art. 22 ust. 2 Pzp.  

 

Po wejściu w życie nowelizacji pojęcie „warunków udziału w postępowaniu” nie odnosi się do 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy. 

 

Zgodnie z nowym art. 22 ust. 1b Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a22u2:nr=1&full=1
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Na podstawie znowelizowanego art. 22 ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o 

zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej 

oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych, określonych w tym przepisie.  

 

Zamawiający może określić minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej grup społecznie marginalizowanych, określonych w art. 22 ust. 2 Pzp, w 

wysokości nie mniejszej niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub innych 

wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 

które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych (nowy art. 22 ust. 2a Pzp).  

 

1.3. Zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu w postępowaniu w trybie 

przetargu nieograniczonego po nowelizacji. 

 

Zgodnie z nowym art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do oferty 

wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.  

 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa w formie jednolitego 

dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (nowy art. 25a ust. 2 Pzp). 

 

Na podstawie nowego art. 25a ust. 3 Pzp wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: 
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1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia 

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Pzp; 

2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykonawcy z 

postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp.  

 

Zgodnie z nowym art. 25a ust. 5 Pzp na żądanie zamawiającego, wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp; 

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

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

 

Na podstawie znowelizowanego art. 36b ust. 1 Pzp zamawiający żąda natomiast wskazania 

przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (nowy 

art. 25a ust. 6 Pzp). 
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Wykonawca może również wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (nowy art. 25a ust. 7 Pzp).  

 

Wykonawca nie będzie natomiast obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

jeżeli zamawiający będzie posiadać oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 

r. poz. 352).  

 

Zamawiający będzie również korzystać z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz 

wymagać przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, 

które są objęte tym repozytorium.  

 

„e-Certis - to system informacyjny umożliwiający identyfikację różnych certyfikatów i 

zaświadczeń wymaganych najczęściej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w 28 

państwach członkowskich, jednym z krajów kandydujących (Turcja) oraz trzech krajach 

należących do EOG (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). (…). e-Certis to wyłącznie narzędzie 

referencyjne, umożliwiające identyfikację i rozpoznawanie certyfikatów i zaświadczeń, które są 

najczęściej wymagane w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia w poszczególnych 

państwach członkowskich. Informacje zawarte w bazie danych zostały przekazane przez władze 

krajowe i podlegają regularnej aktualizacji”
3
. 

 

Zob. informację o e-Certis (broszura) na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych  >>> 

 

 

 

 

                                                 
3
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-

przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1114/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/352/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/352/1
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/30441/eCertis_broszura.pdf
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/raporty-i-przewodniki/linki-i-zalaczniki/ecertis
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1.4. Wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego przed wejściem w 

życie nowelizacji. 

 

Przed wejściem w życie nowelizacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym 

składał wraz z ofertą, nie później niż na dzień składania ofert, oświadczenie o spełnianiu 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, a następnie po dokonaniu oceny 

spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

badania i oceny ofert zamawiający dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, 

jednocześnie zawiadamiał wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

zamieszczał również informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

Nowy art. 24aa Pzp oraz znowelizowany art. 26 ust. 1 i 2 Pzp wprowadziły do Pzp nowe 

procedury poprzedzające wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku nowego art. 24aa ust. 

1 Pzp dokonanie najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta 

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

 

W przypadku art. 26 ust. 1 i 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwania wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

nowym art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

1.5. Wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

24aa ust. 1 Pzp po wejściu w życie nowelizacji. 

 

Zgodnie z nowym art. 24aa ust. 1 Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Nowy art. 24aa 

Pzp ma zastosowanie w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, w 

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

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp oraz w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest 

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

 

Zgodnie z nowym art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający dokonuje zatem oceny (zbadania), czy nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie dokonuje zatem oceny 

(zbadania), czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

 

Ocena ofert w celu ustalenia, którego wykonawcy oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza 

musi być dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, określonych w 

ogłoszeniu o zamówieniu (art. 41 pkt 9 Pzp) oraz opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie 

się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 13 i art. 91 ust. 1
4
 

                                                 
4
 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
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Pzp). 

 

Użyte w nowym art. 24aa ust. 1 Pzp wyrażenie „została oceniona jako najkorzystniejsza” 

należy odnieść do definicji najkorzystniejszej oferty (znowelizowany art. 2 pkt 5 Pzp). „Oferta 

oceniona jako najkorzystniejsza” to oferta: 

1) z najniższą ceną - jeżeli cena będzie jedynym kryterium oceny ofert, 

2) z najniższym kosztem - jeżeli koszt będzie jedynym kryterium oceny ofert, 

3) najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego - jeżeli kryteriami oceny ofert będą cena i inne kryteria, 

4) najkorzystniejszy bilans kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego - jeżeli kryteriami oceny ofert będą koszt i inne kryteria, 

5) najkorzystniejszy bilans innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego - jeżeli kryteriami oceny ofert będą koszt stały i inne kryteria (zob. nowy art. 

91 ust. 2b Pzp), 

6) najkorzystniejszy bilans innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego - jeżeli kryteriami oceny ofert będą cena stała i inne kryteria (zob. nowy art. 91 

ust. 2b Pzp), 

7) najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których 

przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

8) najkorzystniejszy bilans kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub 

naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący. 

 

Jeżeli wykonawca, którego oferta na podstawie nowego art. 24aa ust. 1 Pzp, zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (nowy art. 24aa ust. 2 Pzp). 
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1.6. Wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 26 

ust. 1 i 2 Pzp po wejściu w życie nowelizacji. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 26 ust. 1 Pzp, przed udzieleniem zamówienia, którego 

wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w znowelizowanym art. 25 ust. 1 

Pzp.  

 

Na podstawie znowelizowanego art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający może zastosować procedurę 

określoną w znowelizowanym art. 26 ust. 1 Pzp (wezwać wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

znowelizowanym art. 25 ust. 1 Pzp), także w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż 

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

 

Zgodnie natomiast z nowym art. 26 ust. 2f Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym 

etapie postępowania (tj. od wszczęcia postępowania do podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego
5
) wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, 

postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

http://sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%20103-10.pdf
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2. Wybrane zagadnienia dotyczące wyłączenia z postępowania osób wykonujących czynności w 

postępowaniu oraz osób zatrudnionych przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub 

pośredni wpływ na wynik postępowania.  

 

2.1. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały 

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne 

oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp. Pojęcie 

„postępowania o udzielenie zamówienia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 7a Pzp. Zgodnie z 

tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze 

publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo 

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym 

zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu 

zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy. 
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Czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą m. in. czynności zastrzeżone dla 

kierownika zamawiającego (zatwierdzenie wyboru oferty, odrzucenia oferty, wykluczenia z 

postępowania wykonawcy, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia), czynności 

wykonywane w toku oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (np. wezwanie wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia 

wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub 

pełnomocnictw, wezwanie na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp wykonawców do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp), badanie ofert 

(np. poprawianie w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 Pzp, wyjaśnianie treści 

złożonych ofert, zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena oferty), 

ocena ofert, wybór oferty, a także inne czynności dokonywane w celu dokonania wyboru oferty 

wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w 

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy - 

wykonywane od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia (podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego). 

 

Art. 2 pkt 7a Pzp nie określa momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 

W kwestii momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

rozstrzygające jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r., 

III CZP 103/10, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy 

się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego („Postępowanie „o 

udzielenie zamówienia publicznego” na gruncie ustawy, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a ustawy (w 

brzmieniu tego przepisu obowiązującym od 29 stycznia 2010 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 

1778), da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycznych i prawnych rozpoczynający się z chwilą 

ogłoszenia o zamówieniu przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia 

do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa momentu 

zakończenia tego postępowania, ale treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to 

kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.)” (zob. także KIO 

1594/12). 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/25396/III-CZP-0103_10.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/25396/III-CZP-0103_10.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1594.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1594.pdf
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W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o 

zamówieniu (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 

konkurencyjny) czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności 

wykonywane od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia (podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego). W trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz 

na stronie internetowej (art. 40 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1 oraz art. 60c ust. 1 Pzp).  

 

W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to 

czynności wykonywane od przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie 

wykonawcom zaproszenia do negocjacji (art. 63 ust. 1 Pzp) do udzielenia zamówienia. 

 

W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to 

czynności wykonywane od przekazania przez zamawiającego zaproszenia do negocjacji 

wybranemu wykonawcy wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w 

tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy 

(art. 68 ust. 1 Pzp) do udzielenia zamówienia. 

 

W trybie zapytania o cenę czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności 

wykonywane od przesłania przez zamawiającego zaproszenia do składania ofert wraz ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia do udzielenia zamówienia. W trybie tym 

zamawiający wszczynając postępowanie zaprasza do składania ofert taką liczbę wykonawców 

świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące 

przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie 

mniej niż 5. 

 

W trybie licytacji elektronicznej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to 

czynności wykonywane od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja 

(art. 75 ust. 1 Pzp) do udzielenia zamówienia. 
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Czynności wykonywane w postępowaniu nie obejmują czynności, które nie są dokonywane w 

celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień 

takiej umowy (np. sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, 

przygotowanie pomieszczenia, w którym nastąpi otwarcie ofert lub inne czynności o charakterze 

organizacyjnym). 

 

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, 

powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na 

wynik postępowania (art. 17 ust. 3 Pzp).  

 

Czynności wykonywane w postępowaniu nie obejmują czynności podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. W trybach, w których są składane oferty podpisanie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego następuje po wyborze oferty, a w trybie zamówienia z wolnej 

ręki - po wynegocjowaniu postanowień takiej umowy. Czynność podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego nie jest zatem dokonywana w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym 

zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu 

zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy. 

 

Zob. stanowisko UZP „(…) podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo 

postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samy, 

osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest zobowiązana do 

złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.”
6
. 

 

Osoby obowiązane do składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących 

podstawę wyłączenia z postępowania, to wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu 

(kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego 

powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członek komisji przetargowej, biegły 

lub inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. osoba 

trzecia, której zamawiający na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 Pzp powierzył przeprowadzanie 

                                                 
6
 Zob. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-

art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-

ze-zm.  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/stosownie-do-postanowienia-art.-46-ust.-4a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-2004-r.-prawo-zamowien-publicznych-dz.-u.-z-2007-r.-nr-223,-poz.-1655,-ze-zm
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postępowania, w imieniu i na rzecz zamawiającego)). 

 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji 

przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności 

powodujących wyłączenie z tego postępowania (art. 17 ust. 4 UsDysFinPub), a także 

niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej 

wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych (art. 17 

ust. 5 UsDysFinPub).  

 

Ponieważ art. 7 ust. 2 Pzp wymaga, by czynności związanych z przygotowaniem oraz 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia dokonywały osoby zapewniające 

bezstronność i obiektywizm, wyłączenie z postępowania powinno nastąpić natychmiast po 

powzięciu wiadomości o istnieniu przesłanki wyłączenia określonej w art. 17 ust. 1 Pzp. W 

przeciwnym razie 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, powtarza się, wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych 

niewpływających na wynik postępowania. 

 

2.2. Wyłączenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 Pzp.  

 

Z art. 17 ust. 1 Pzp wynika, że przesłanki wyłączenia mogą zaistnieć w różnym czasie 

postępowania, dlatego pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa 

w tym przepisie składa się z chwilą zaistnienia przesłanki stanowiącej podstawę wyłączenia z 

postępowania (powzięcia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania).  

 

Przepisy Pzp nie definiują pojęcia „ubiegania się o udzielenie zamówienia”. Ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia będzie każde wyrażenie woli ubiegania się o zamówienie publiczne. W 

przypadku przesłanki określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1 Pzp, osoba wykonująca czynności w 

postępowaniu, która ubiega się o udzielenie tego zamówienia składa oświadczenie w chwili 

wyrażenia woli ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. w chwili złożenia wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenia oferty, złożenia wniosku o przekazanie 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żądania zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przyjęcia zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki).   

 

2.3. Wyłączenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp.  

 

W przypadku przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp osoba wykonująca 

czynności w postępowaniu składa oświadczenie w chwili powzięcia wiadomości o wykonawcy, 

który ubiega się o udzielenie zamówienia, z którym osoba ta:  

1) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawała 

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub była członkiem jego organów 

zarządzających lub organów nadzorczych. 

 

2.4. Wyłączenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp.  

 

Przesłanka wyłączenia z postępowania określona w art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczy wyłącznie 

sytuacji, gdy osoba wykonująca czynności w postępowaniu pozostaje z wykonawcą w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności tych osób.  

 

Należy zauważyć, że w art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp ustawodawca użył sformułowania „pozostają z 

wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób”. Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp wynika zatem, że 

nie chodzi tu o każdy stosunek prawny lub faktyczny, tylko o taki, który budzi uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. Nie każde pozostawanie osoby wykonującej 

czynności w postępowaniu z wykonawcą w relacji znajomości, koleżeństwa, przyjaźni lub innej 

relacji towarzyskiej, skutkuje zatem wyłączeniem z postępowania tej osoby na podstawie art. 17 

ust. 1 pkt 4 Pzp oraz uznaniem, że została naruszona określona w art. 7 ust. 2 Pzp zasada 
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obiektywizmu i bezstronności. 

 

Przesłanka zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp ma charakter oceny. Nie jest zatem wystarczające 

ustalenie jakiejkolwiek relacji pomiędzy osobą wykonującą czynności w postępowaniu a 

wykonawcą. Dopiero ocena okoliczności konkretnego przypadku może być podstawą do 

stwierdzenia naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp. Do wyłączenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego osoby wykonującej czynności w postępowaniu nie wystarcza zatem sam 

fakt zaistnienia stosunku faktycznego lub prawnego.  

 

W przypadku art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp należy kierować się rzeczywistymi relacjami zachodzącymi 

między osobą wykonującą czynności w postępowaniu a wykonawcą i wpływem tych relacji na 

sytuację prawną innych wykonawców w postępowaniu, a także wynik postępowania. Nie 

wystarcza subiektywne przekonanie o wystąpieniu tej przesłanki.  

 

Wyłączenie z postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp („może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób”) wymaga wykazania, że zaistniały stosunek 

faktyczny lub prawny uzasadnia wyłączenie z postępowania. Z art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp wynika, że 

nie wystarczą same wątpliwości. Wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących 

czynności w postępowaniu oraz wykonawcy muszą być uzasadnione.  

 

Przesłanka, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp nie może mieć charakteru abstrakcyjnego.  

 

W wyroku z dnia 17 grudnia 2002 r., V Ca 1851/02
7
 Sąd Okręgowy w Warszawie odnoszącym się 

do analogicznego przepisu art. 20 uchylonej ustawy o zamówieniach publicznych, wskazuje, że 

norma ta nie wyklucza z udziału w pracach komisji przetargowej osoby, której małżonek jest 

pracownikiem wykonawcy. Zdaniem Sadu Okręgowego nie można nie zgodzić się, „że poprzez 

udział w komisji przetargowej (...), będącej żoną pracownika oferenta, doszło do naruszenia przez 

Zamawiającego art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych, a tym samym do naruszenia art. 16 

tejże ustawy poprzez nieposzanowanie zasady równego traktowania wszystkich oferentów 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sąd Okręgowy stwierdza, 

                                                 
7
 Zob. Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu 

Okręgowego w Warszawie z 2003 r. Zeszyt nr 2, s. 20. Warszawa, wrzesień 2003. Urząd Zamówień Publicznych. 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/3914/zeszyt_2_2003.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/3914/zeszyt_2_2003.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/3914/zeszyt_2_2003.pdf
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że art. 20 nie wyklucza z udziału w pracach po stronie Zamawiającego osoby, której małżonek jest 

pracownikiem oferenta i stwierdza, że tak szerokie rozumienie treści art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

zamówieniach publicznych zaprezentowane przez Zespół Arbitrów nie znajduje uzasadnienia w 

wykładni tego przepisu (…), a ponadto, że takie jego rozumienie prowadziłoby do wyłączenia w 

sposób nieuzasadniony szczególnie w małych miejscowościach z postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych działających na danym terenie podmiotów gospodarczych.”. 

 

W przypadku wyłączenia z postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Pzp nie bez znaczenia 

jest ocena okoliczności faktycznych i prawnych związanych z samym postępowaniem.  

 

W wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., KIO 1037/11 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

przepisu art. 17 ust. 3 Pzp dotyczącego zagadnienia powtórzenia czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią 

wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp zwróciła uwagę, że „W 

przypadku podejmowania przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 p.z.p., w związku z art.17 ust. 3 p.z.p., 

wpływ naruszeń przepisów ustawy, dokonania czynności w postępowaniu przy udziale osoby 

podlegającej wyłączeniu, na wynik postępowania nie może mieć czysto spekulatywnego 

charakteru, lecz musi prowadzić do rzeczywistej zmiany wyniku lub realnej możliwości 

zaistnienia takiej sytuacji. Przez wynik postępowania rozumie się, co do zasady, w 

postępowaniach jednoetapowych - wybór najkorzystniejszej oferty, a w postępowaniach 

wieloetapowych ustalenie kręgu wykonawców uprawnionych do wzięcia udziału w kolejnym 

etapie postępowania.”.  

 

2.5. Wyłączenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 Pzp.  

 

W przypadku przesłanki wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 5 Pzp osoba wykonująca czynności 

w postępowaniu składa oświadczenie niezwłocznie po wszczęciu postępowania, ponieważ 

istnienie tej przesłanki może być ustalone (jest znane osobie wykonującej czynności w 

postępowaniu) już w chwili wszczęcia postępowania.  

 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1037.pdf
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2.6. Moment złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 Pzp. 

 

Art. 17 ust. 3 Pzp stanowi generalną zasadę, że czynności podjęte przez osobę podlegającą 

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 

1 Pzp, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych 

niewpływających na wynik postępowania.  

 

Dokonanie czynności w postępowaniu przez komisję przetargową z udziałem osoby podlegającej 

wyłączeniu stanowi wadę postępowania o udzielenie zamówienia, a w odniesieniu do czynności, 

których komisja przetargowa nie może powtórzyć, wada ta jest nieusuwalną. Brak możliwości 

powtórzenia czynności dokonanej przez osobę podlegającą wyłączeniu może prowadzić do 

zawarcia podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

W orzeczeniu z dnia 31 maja 2012 r. BDF1/4900/25/23/12/466, LEX nr 1224852, Główna 

Komisja Orzekająca zwróciła uwagę, że „(…) zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych treścią oświadczenia jest deklaracja osoby wykonującej czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o istnieniu lub nie okoliczności skutkującej wyłączeniem takiej osoby z 

postępowania. Oświadczenie służyć ma więc zagwarantowaniu bezstronności prowadzonego 

postępowania i stanowić ewentualną podstawę decyzji kierownika jednostki co do kręgu osób, 

które pozostają w postępowaniu czynne. Z tego względu oświadczenie powinno być złożone 

niezwłocznie po identyfikacji wykonawców biorących udział w postępowaniu, a z całą 

pewnością powinno zostać złożone do momentu jego zakończenia. Złożenie oświadczenia po 

zakończeniu postępowania, a nawet udzieleniu i wykonaniu zamówienia w oczywisty sposób nie 

spełnia swej roli, bowiem nie jest możliwe podjęcie działań określonych w art. 17 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.”.  

 

Osoba wykonująca czynności w postępowaniu i niepodlegająca wyłączeniu może złożyć 

oświadczenie najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

W wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., KIO 1037/11 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp wskutek naruszenia 

art. 17 ust. 3 Pzp, zwróciła uwagę, że przepis art. 17 ust. 3 Pzp „ustala generalną zasadę, że 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1037.pdf
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czynności podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu podlegają obligatoryjnemu powtórzeniu. 

Przyjmuje się, że pod pojęciem czynności podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu rozumie 

się nie tylko czynności dokonywane przez tę osobę samodzielnie, ale również czynności dokonane 

przez komisję przetargową, której członkiem była osoba podlegająca wyłączeniu. Czynności 

podjęte przez komisję przetargową w których brał udział członek komisji podlegający wyłączeniu 

powtarza się bez udziału tej osoby. Nie podlegają powtórzeniu jedynie czynności o wyłącznie 

faktycznym charakterze, pod warunkiem, że nie wpływają one na wynik postępowania. Izba 

ocenia, że dokonane przez zamawiającego przed otwarciem ofert czynności udzielenia 

odpowiedzi wyjaśniającej treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności polegające na nadaniu innej treści 

warunkowi udziału w postępowaniu nie mają charakteru faktycznego, gdyż kształtują 

uprawnienia i obowiązki stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Czynności te podlegają 

zatem obowiązkowi powtórzenia zgodnie z art. 17 ust. 3 p.z.p., co na obecnym etapie 

postępowania nie jest możliwe. Dokonanie czynności w postępowaniu przez komisję 

przetargową z udziałem osoby podlegającej wyłączeniu stanowi wadę postępowania o udzielenie 

zamówienia, a w odniesieniu do czynności, których komisja nie może ponowić, wada ta jest 

nieusuwalna. Spełniona została pierwsza z przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 

Do rozstrzygnięcia pozostaje zatem kwestia, czy brak możliwości powtórzenia czynności 

polegających na udzieleniu odpowiedzi w sprawie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zmiany opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w 

postępowaniu prowadzi, w razie kontynuowania danego postępowania, do groźby zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, która podlegałaby unieważnieniu. W doktrynie i 

orzecznictwie ukształtowanym pod rządami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 

brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) 

konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 

7 p.z.p. wiązana była z katalogiem podstaw bezwzględnej nieważności umowy wskazanych w art. 

146 ust. 1 p.z.p. De lege lata zaistnienie przesłanek zawartych w art. 146 ust. 1 p.z.p. (których 

katalog uległ radykalnej zmianie) skutkuje możliwością żądania unieważnienia umowy. Wobec 

dokonanych zmian przepisów, w piśmiennictwie i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

ukształtował się przeważający pogląd, zgodnie z którym podstawę do zastosowania art. 93 ust. 1 

pkt 7 p.z.p. stanowi nie tylko zaistnienie przesłanek zawartych w art. 146 ust. 1 p.z.p. - 

kwalifikowanych wad (nieprawidłowości) postępowania.  
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Przy ocenie, czy postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 

należy uwzględnić również podstawy wskazane w art. 146 ust. 6 p.z.p. (vide: wyroki Krajowej 

Izby Odwoławczej z 25 sierpnia 2010 r., sygn. KIO/UZP 1733/10, z 24 listopada 2010 r. sygn. akt 

KIO/UZP 2480/10, z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 2789/10, z dnia 19 stycznia 

2011 r., sygn. akt KIO 34/11). Zgodnie z art. 146 ust. 6 p.z.p. Prezes Urzędu może wystąpić do 

sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub 

zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć 

wpływ na wynik postępowania. W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lutego 2011 r. (sygn. akt: KIO 

214/2011; KIO 215/2011) Krajowa Izba Odwoławcza wywiodła, iż mimo że przepis art. 93 ust. 1 

pkt 7 p.z.p. nie odwołuje się bezpośrednio do art. 146, to wykładnia celowościowa art. 93 ust. 1 

pkt 7 p.z.p. prowadzi do wniosku, że uwzględniając odpowiednio przepis art. 146 ust. 6, wszelkie 

niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią 

przesłankę jego unieważnienia. Izba ocenia, że decyzję o unieważnieniu postępowania z powodów 

skazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 p.z.p. zamawiający może podjąć 

jedynie w sytuacji, gdy przesłanki unieważnienia postępowania zaistniały w sposób obiektywny - 

naruszenia przepisów ustawy godzą niewątpliwie w wynik postępowania. Unieważnienie 

postępowania jest wyjątkiem od reguły, że postępowanie o udzielenie a zamówienia prowadzi się 

w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego lub - przypadku wyboru trybu z wolnej ręki - wynegocjowania 

postanowień takiej umowy (arg. z art. 2 pkt 11 p.z.p.). Przesłanki dokonania tej czynności, z 

uwzględnieniem podstaw wynikających z art. 17 ust. 3 p.z.p., nie mogą zatem podlegać wykładni 

rozszerzającej, lecz winny wynikać z okoliczności sprawy. Niewątpliwie dokonywanie przez 

komisję przetargową przy udziale Pana Grzegorza W. czynności począwszy od dnia, w którym 

powinien wyłączyć się z prac komisji narusza prawo i, co do czynności dokonanych przed 

otwarciem ofert, stanowi nieusuwalną wadę postępowania. Rozważyć zatem należy, czy 

naruszenie art. 17 ust. 3 p.z.p., wobec braku możliwości powtórzenia czynności udzieleniu 

odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianie postanowień ogłoszenia o zamówieniu 

oraz specyfikacji, w tym zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz opisu sposobu oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik 

postępowania. Podnieść trzeba, że z samego faktu, że ustawodawca w art. 17 ust. 3 p.z.p. 

nakazuje powtórzenie czynności dokonanych przez osobę podlegającą wyłączeniu nie oznacza per 

se, że każda z tych czynności ma lub mogła mieć wpływ na wynik postępowania.  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_1733.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_2480.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_2480.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_2789.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0034.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0034.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0214_0215.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0214_0215.pdf
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W przypadku podejmowania przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 p.z.p., w związku z art. 17 ust. 3 p.z.p., 

wpływ naruszeń przepisów ustawy, dokonania czynności w postępowaniu przy udziale osoby 

podlegającej wyłączeniu, na wynik postępowania nie może mieć czysto spekulatywnego 

charakteru, lecz musi prowadzić do rzeczywistej zmiany wyniku lub realnej możliwości 

zaistnienia takiej sytuacji. Przez wynik postępowania rozumie się, co do zasady, w 

postępowaniach jednoetapowych - wybór najkorzystniejszej oferty, a w postępowaniach 

wieloetapowych ustalenie kręgu wykonawców uprawnionych do wzięcia udziału w kolejnym 

etapie postępowania.  

 

Celem art. 17 p.z.p. jest bowiem zagwarantowanie równego traktowania wszystkich wykonawców 

i zapobieżenie sytuacji, w której osoba po stronie zamawiającego mogłaby być zainteresowana 

wynikiem postępowania i podejmować próby wpływania na jego wynik. Przedmiotem ochrony jest 

w szczególności bezstronność oraz wiarygodność ustaleń dokonywanych w postępowaniu 

przetargowym, zapewnienie trafności rozstrzygnięć zamawiającego. Ustawodawca przyjął, że 

dokonywanie czynności w postępowaniu przez osoby powiązane z wykonawcami ubiegającymi się 

o udzielenie zamówienia może prowadzić do preferowania tych podmiotów w toku postępowania, 

co uniemożliwia uczciwą konkurencję. W konsekwencji, dla uznania, że zaistniał wpływ 

czynności dokonanej przez tą osobę na wynik postępowania, niezbędny jest choćby hipotetyczny 

związek miedzy działaniem osoby podlegającej wyłączeniu (niezależnie od tego czy działała 

samodzielnie, czy też w ramach komisji przetargowej) a możliwością uzyskania zamówienia 

przez wykonawcę, z którym osoba taka była powiązana w okolicznościach wskazanych w art. 17 

ust. 1 pkt 3 i 4 p.z.p.  

 

Ocenie winna podlegać treść oraz skutki czynności dokonanych przez osobę podlegającą 

wyłączeniu z punktu widzenia celu oraz zasad prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Przeciwne szerokie rozumienie podstaw unieważnienia postępowania 

nie znajduje uzasadnienia w wykładni literalnej i celowościowej przepisów. Przenosząc powyższe 

rozważania na grunt okoliczności sporu stwierdzić należy, iż wpływ naruszenia art. 17 ust. 3 

p.z.p. na wynik postępowania zaistniałby w sytuacji, gdyby czynności dokonane przy udziale Pana 

Grzegorza W. niosły skutek w postaci uznania oferty I. L. S.A. za najkorzystniejszą lub zwiększały 

szanse tego wykonawcy na uzyskanie zamówienia. Ciężar udowodnienia tych okoliczności 

spoczywa na zamawiającym, który ze swoich twierdzeń wywodzi skutek w postaci unieważnienia 
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postępowania (art. 190 ust. 1 p.z.p.). Zamawiający nie wykazał jakoby czynności komisji podjęte 

przy udziale Pana Grzegorza W. przed otwarciem ofert godziły w zachowanie uczciwej 

konkurencji w postępowaniu, zwiększały szanse wykonawcy na uzyskanie zamówienia. I. L. S.A. 

złożył ofertę wespół z dwoma innymi wykonawcami a cena tej oferty plasowała się na 6 pozycji 

spośród 9 złożonych ofert oraz znacznie przekraczała kwotę podaną przez zamawiającego 

zgodnie z art. 86 ust. 3 p.z.p. (…). Reasumując, Izba uznała, że naruszenie przepisów ustawy w 

ustalonych okolicznościach faktycznych nie wpłynęło, ani nie mogło wpłynąć na wynik 

postępowania. Nie może stać się podstawą unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 7 w zw. art. 146 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 3 p.z.p. brak możliwości powtórzenia 

czynności, w odniesieniu do których nie wykazano, iż zostały dokonane z naruszeniem zasad 

bezstronności i obiektywizmu, w szczególności, jeśli nie ustalają jakichkolwiek preferencji dla 

wykonawcy, z powodu którego członek komisji podlega wyłączeniu. Zamawiający unieważniając 

postępowanie naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.”. 

 

 

ORZECZNICTWO 

 

uchwała z dnia 11 kwietnia 2011 r., KIO/KD 28/11  >>> 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia składają, 

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

okoliczności, o których mowa w ust. 1. Zgodnie zaś z art. 96 ust. 2 ustawy oświadczenia te stanowią załączniki do 

protokołu, który Zamawiający zobowiązany jest sporządzać w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 96 ust. 1 ustawy) i przechowywać przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia (art. 97 ust.1 ustawy). Zamawiający, podnosząc możliwość znajdowania się brakujących 

oświadczeń w innym miejscu, w innej dokumentacji jednocześnie nie wykazał, nie uprawdopodobnił, że Pan (…), 

oraz Pan (…) oświadczenia te złożyli. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z poźn. zm.) naruszeniem 

dyscypliny finansów  publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych 

przepisami o zamówieniach publicznych. Oświadczenie, o którym mowa w przytoczonym przepisie składa się po 

raz pierwszy przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązkiem 

jest złożenie tego oświadczenia przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. „Zaniechanie polegające na niedopełnieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego obowiązku określonego w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, w obowiązującym 

stanie prawnym, naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przesłanki określonej w art. 17 ust. 4 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest to samodzielna przesłanka, którą 

stosuje się wprost. Nie jest zasadny argument Obwinionego, że komisja orzekająca powinna wykazać w tym 

przypadku wpływ naruszenia na wynik postępowania o dzielenie zamówienia publicznego, bowiem przesłanki 

../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3585
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odpowiedzialności określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 (zgodnie z tym przepisem naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli 

naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania) oraz art. 17 ust. 4 są od siebie niezależne i każda z nich 

stanowi odrębną podstawę orzekania” (orzeczenie GKO z dnia 29 października 2007 r., DF/GKO-4900-

47/51/07/1995, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2008, nr 1, poz. 

14). Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła naruszenia art. 17 ust. 2 ustawy. 

 

uchwała z dnia 18 września 2009 r., KIO/KD 31/09 

 

Zamawiający naruszył art. 17 ust. 2 p.z.p. przez brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 p.z.p. 

przez radcę prawnego (…). Radca prawny niewątpliwie był osobą wykonującą czynności w postępowaniu, 

gdyż uczestniczył w pracach komisji i wydał opinie prawną dotyczącą wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu PHU Krzysztof B. Wskazać należy, że ustawodawca ustanowił w art. 7 ust. 2 p.z.p. zasadę, że 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują 

osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Gwarancją posiadania tych niezbędnych przymiotów jest 

złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania pisemnego oświadczenia o istnieniu lub 

braku okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 p.z.p. Podnieść należy, że w powoływanych przepisach 

ustawodawca wyraźnie mówi o osobach wykonujących czynności w postępowaniu, nie ograniczając się wyłącznie 

do członków komisji przetargowej, Zatem zastrzeżeniami zamawiający w tej mierze nie zasługują na 

uwzględnienie. Reasumując podnieść należy, że nastąpiło naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Jednocześnie podnieść należy, że naruszenia przepisów, których dopuścił się zamawiający, mają 

różną powagę. W szczególności bezsporny bezpośredni wpływ na wynik niniejszego postępowania mają 

naruszenia wskazane w pkt ad. 1 i ad. 3 uchwały. 

 

Link do:  

 

Opinia UZP „Składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”  >>> 

 

 

2.7. Zmiany w art. 17 Pzp. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 17 ust. 2 (dodano zdanie drugie) Pzp przed odebraniem 

pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp 

kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza 

osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  

 

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/skladanie-oswiadczen-o-braku-lub-istnieniu-okolicznosci,-o-ktorych-mowa-w-art.-17-ust.-1-ustawy-pzp,-przez-osoby-wykonujace-czynnosci-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/skladanie-oswiadczen-o-braku-lub-istnieniu-okolicznosci,-o-ktorych-mowa-w-art.-17-ust.-1-ustawy-pzp,-przez-osoby-wykonujace-czynnosci-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
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Ponadto na podstawie nowego art. 17 ust. 2a Pzp kierownik zamawiającego lub osoba, której 

powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy 

pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które 

mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja 

określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie 

okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp.  

 

Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył 

czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Relacje określone w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp to pozostawanie osoby wykonującej czynności 

w postępowaniu: 

1) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub 

członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia; 

2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku 

pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności tych osób. 

 

Należy również zauważyć, że na podstawie nowego art. 24 ust. 5 pkt 3 lit. d) Pzp, z 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, jeżeli 

wykonawca lub osoby, o których mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z 

osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w nowym art. 17 ust. 2a Pzp - chyba że 

będzie możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.  
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Na podstawie nowego art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

nowego art. 24 ust. 5 pkt 3 lit. d) Pzp, może natomiast udowodnić (wyczerpująco wyjaśnić stan 

faktyczny), że pozostawanie w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z osobami, które 

złożyły oświadczenie, o którym mowa w nowym art. 17 ust. 2a Pzp nie spowoduje naruszenia 

art. 7 ust. 1 i 2 Pzp (zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

obiektywizmu i bezstronności).  

 

Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie nowego art. 24 ust. 5 

pkt 3 Pzp, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (zob. nowe art.24 ust. 6 i art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp).  

 

3. Zmiany w ogłoszeniach. 

 

3.1. Zamieszczanie i publikacja ogłoszeń. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp zamawiający nadal może zamieścić w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ze względu 

na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe.  

 

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, którego zamieszczenie w 

Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe (w przypadku 

postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) oraz ogłoszeń, o których mowa w nowym art. 11 ust. 

7c Pzp (ogłoszeń zamieszczanych w inny sposób, w szczególności w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim) nie będzie mogło nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  

 

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, których zamieszczenie w 

Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe (w przypadku 

postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp) oraz ogłoszenia zamieszczane w inny sposób, w 

szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim, nie mogą zawierać innych informacji niż 
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informacje zawarte w ogłoszeniach przekazanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W 

ogłoszeniach tych należy wskazać datę przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 

 

Na podstawie nowego art. 11b ust. 1 Pzp zamawiający może natomiast przekazać do Urzędu 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, którego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowe (w 

przypadku postępowań o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp). Nowy przepis art. 11b ust. 1 Pzp zastąpił uchylony art. 12 ust. 5 

Pzp. 

 

Na podstawie nowego art. 11 ust. 2 Pzp zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o 

zamówieniu, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, 

usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (nowy przepis art. 11b ust. 2 Pzp 

zastąpił uchylony art. 40 ust. 5a Pzp). 

 

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

podstawie ust. 8 Pzp, zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych 

formularzy, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym 

standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień 

wydanym na podstawie art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, art. 71 

ust. 1, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 3a dyrektywy 2007/66/WE.  

 

Ogłoszenia przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem i 

procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE i ust. 3 załącznika IX do dyrektywy 

2014/25/UE („strona internetowa określona w dyrektywach”). 

 

Zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego zamieszczenia, a w 

przypadku publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w szczególności 
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przechowywać dowód przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (nowy 

art. 11a Pzp). 

 

Zamawiający może, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, bezpośrednio poinformować o 

wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach 

prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem 

zamówienia (nowy art. 11b ust. 2 Pzp). 

 

3.2. Zmiana art. 12a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 Pzp. 

 

Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będzie istotna, w 

szczególności będzie dotyczyć określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, 

zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z 

tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, termin składania: 

1) ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego; 

2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a 

jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany 

ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub 

negocjacji z ogłoszeniem. 

 

Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

jest obowiązany zamieścić informację o zmianach tylko na stronie internetowej (przed 

wejściem w życie nowelizacji zamawiający zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie 

oraz na stronie internetowej). 
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3.3. Wstępne ogłoszenie informacyjne.  

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 13 ust. 1 i 2 Pzp zamawiający po zatwierdzeniu albo 

uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem 

lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w 

roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie 

internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (zwanym „profilem nabywcy”), wstępne 

ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub 

umowach ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych 

zamówieniach lub umowach ramowych zamawiający może zamieścić w profilu nabywcy po 

upływie 48 godzin od przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

 

W związku z uchyleniem art. 5 Pzp, został uchylony ust. 3 w art. 13 Pzp, zgodnie z którym 

zamawiający przepisu art. 13 ust. 1 Pzp nie stosował do planowanych zamówień na usługi, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 Pzp, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innym niż 

przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog 

konkurencyjny. 

 

4. Powierzenie pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej lub osobie 

trzeciej. 

 

Na podstawie znowelizowanego art. 15 ust. 2 Pzp zamawiający może powierzyć pomocnicze 

działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.  

 

Pomocnicze działania zakupowe polegają 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 oraz przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i 

przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego (nowy art. 15 ust. 4 Pzp). 
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Na podstawie znowelizowanego art. 15 ust. 2 Pzp zamawiający może powierzyć własnej jednostce 

organizacyjnej lub osobie trzeciej wszystkie lub niektóre czynności związane z przygotowaniem 

postępowania, wszystkie lub niektóre czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, a także 

wszystkie lub niektóre czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

Użycie w nowym art. 15 ust. 4 Pzp wyrażenia „w szczególności” oznacza, że zamawiający może 

powierzyć własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej dokonanie innych, niż określone w 

tym przepisie, czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

 

Czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia to czynności 

dokonywane do wszczęcia postępowania. 

 

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia to czynności 

dokonywane od wszczęcia postępowania do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

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 

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

 

W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 UsDysFinPub, 

osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, 

który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył 

przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlega 

odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych 

lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych (zmiana art. 4 ust. 2 

UsDysFinPub). 

 

5. Zmiany dotyczące centralnego zamawiającego. 

 

Centralnym zamawiającym jest zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, prowadzący 

działalność w zakresie: 

1) nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających; 

2) udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla zamawiających; 

3) pomocniczych działań zakupowych. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane przez centralnego zamawiającego odbywa się 

wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp, mogą nabywać: 

1) dostawy lub usługi od centralnego zamawiającego lub 

2) dostawy, usługi lub roboty budowlane za pomocą dynamicznych systemów zakupów 

obsługiwanych przez centralnego zamawiającego lub na podstawie umowy ramowej zawartej 

przez centralnego zamawiającego. 
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Centralny zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, czy 

z obsługiwanego przez niego dynamicznego systemu zakupów mogą korzystać inni zamawiający. 

 

Centralny zamawiający może zawrzeć umowę ramową, na mocy której zamawiający, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp, będą uprawnieni do: 

1) ponownego przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego wśród wykonawców objętych tą 

umową i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty; 

2) wskazania, którzy wykonawcy wśród wykonawców objętych tą umową będą realizować składane 

przez nich zamówienie. 

 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy w 

zakresie części postępowania, które przeprowadza samodzielnie, w szczególności: 

1) za udzielanie zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez 

centralnego zamawiającego; 

2) za udzielenie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego 

zamawiającego. 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały: 

1) wskazać albo powołać podmiot wykonujący zadania centralnego zamawiającego, albo określić 

sposób powoływania takich podmiotów, 

2) określić zakres działania tych podmiotów, 

3) oznaczyć zamawiających obowiązanych 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, 

4) określić sposób współdziałania z centralnym zamawiającym 

 mając na względzie zapewnienie większej efektywności, profesjonalizacji udzielania zamówień 

oraz zwiększenie konkurencji. 

 

Zamawiający może korzystać z usług centralnego zamawiającego posiadającego siedzibę w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej. Usługi centralnego zamawiającego, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, podlegają przepisom obowiązującym w tym państwie członkowskim. 
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Do udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów realizowanym przez centralnego 

zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp, lub udzielania zamówień na podstawie 

umowy ramowej zawartej przez takiego centralnego zamawiającego stosuje się przepisy obowiązujące 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym siedzibę posiada ten zamawiający. 

 

Zamawiający mogą wspólnie z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach 

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 takim 

przypadku zamawiający zawierają porozumienie, w którym określają: 

1) obowiązki stron, ich podział między zamawiających i mające zastosowanie przepisy tych państw, 

2) organizację postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów, w tym kwestie przygotowania i przeprowadzenia tego 

postępowania, podziału zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz zawarcia umów 

 o ile nie zostało to uregulowane w umowie międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Podział obowiązków i mające zastosowanie przepisy wskazuje się w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących wspólnie udzielanych zamówień. 

 

Zamawiający nie stosuje przepisów ustawy do czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

zastosowanie mają przepisy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zamawiający mogą, 

w drodze porozumienia, utworzyć wspólny podmiot z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w 

innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności europejskie ugrupowanie 

współpracy terytorialnej, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006
8
. W takim przypadku 

właściwy organ wspólnego podmiotu wskazuje 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 mogą 

mieć wyłącznie przepisy krajowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym wspólny 

podmiot ma siedzibę albo prowadzi swoją działalność. 

                                                 
8
 Rozporządzenie (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.). 
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6. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. 

 

Na podstawie nowego art. 20a Pzp, w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 

którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, 

do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia zamawiający będzie obowiązany powołać zespół 

osób.  

 

Nowy art. 20a Pzp wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji. 

 

Zespół powoływany będzie dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień. Co najmniej 

dwóch członków zespołu musi być powoływanych do komisji przetargowej.  

 

Zespół nie będzie powoływany, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewni udział co najmniej dwóch 

członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. 

Jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi będzie równa lub przekraczać kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jednocześnie będzie mniejsza niż wyrażona w 

złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, kierownik zamawiającego będzie tylko obowiązany 

powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi będzie równa lub przekraczać wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 1 000 000 euro, kierownik zamawiającego będzie obowiązany powołać komisję 

przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zespół do nadzoru nad 

realizacją udzielonego zamówienia, chyba że zamawiający w inny sposób zapewni udział co najmniej 

dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. 

 

Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jednocześnie równa lub przekraczać wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 1 000 000 euro, kierownik zamawiającego będzie obowiązany tylko do 

powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. W takim przypadku 

zamawiający może jednak odstąpić od powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego 

zamówienia, powołać komisję przetargową i zapewnić udział co najmniej dwóch członków komisji 

przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. 
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Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane będzie równa lub przekraczać kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, kierownik zamawiającego będzie obowiązany 

powołać komisje przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zespół 

do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. W takim przypadku zamawiający może jednak 

odstąpić od powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia i zapewnić udział 

co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego 

zamówienia. 

 

7. Zmiany w składaniu i otwarciu ofert, w tym składaniu ofert wariantowych.  

 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca składa ofertę 

wariantową łącznie z ofertą, jeżeli zamawiający tego wymaga.  

 

Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa musi 

spełniać minimalne wymagania określone przez zamawiającego. 

 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia (art. 86 ust. 1 

Pzp).  

 

Otwarcie ofert nadal pozostaje  jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp). 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 Pzp). 

 

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

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

ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp). 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
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Przed wejściem w życie nowelizacji na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp 5 Pzp informacje o kwocie, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas 

otwarcia ofert (nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), zamawiający 

przekazywał niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

Zgodnie natomiast z nowym art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

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

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.  

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (naruszenia zasady zachowania uczciwej 

konkurencji) w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictwa i 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.  

 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w nowym art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w znowelizowanym art. 25 ust. 1 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty będą niekompletne, zawierać błędy lub budzić wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający obowiązany będzie wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania (znowelizowany art. 26 ust. 3 Pzp). 

 

Oświadczenie, o którym mowa w nowym art. 25a ust. 1 Pzp to oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
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określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 Pzp, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu. 

 

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w znowelizowanym 

art. 25 ust. 1 Pzp to oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

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

określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, które zamawiający wskazał w 

ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania 

ofert. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający będzie obowiązany wezwać tego wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega będzie odrzuceniu albo 

konieczne będzie byłoby unieważnienie postępowania (na postawie nowego art. 26ust. 3a Pzp). 

 

Wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej niż dzień, w którym 

upłynął termin składania ofert, nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty. Udzielenie pełnomocnictwa 

(rozumianego jako umocowanie) może bowiem nastąpić także w formie ustnej, a nie tylko pisemnej.  

 

Od udzielenia pełnomocnictwa odróżnić należy jego wykazanie przed zamawiającym. Pojęcie 

„pełnomocnictwo” ma dwojakie znaczenie.  

 

W znaczeniu pierwszym oznacza ono oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub 

osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na 

podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) 

mocodawcy (np. wykonawcy), w zakresie określonym w pełnomocnictwie.  

 

W znaczeniu drugim jest to dokument stwierdzający zakres tego umocowania. Od udzielenia 

pełnomocnictwa odróżnić należy jego wykazanie przed zamawiającym, stanowiące jeden z wymogów 

skuteczności złożenia oferty. Pisemny akt pełnomocnictwa nie musi natomiast zawierać daty jego 

sporządzenia.  
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W wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 410/10 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, 

że „Gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki 

sposób, że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ 

terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 Pzp, nie miałby sensu, a wykonawcy 

zobowiązywani byliby do wystawiania dokumentów z datą wsteczną, co jest niedozwolone i 

niemożliwe do spełnienia. A zatem w tym zakresie przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadkach 

objętych jego dyspozycją (a taki przypadek w ocenie Izby zachodzi w niniejszej sprawie) jest regulacją 

szczególną w stosunku do przepisów ogólnych. Odwołujący nie wykazał także, że zachodzą 

okoliczności wymienione w art. 26 ust. 3 Pzp, wskazujące, że nie wzywa się do uzupełnienia 

dokumentów, w sytuacji, gdy mimo ich uzupełnienia, oferta wykonawcy i tak podlega odrzuceniu, z 

innych względów. W szczególności nie można uznać, iż oferta Przystępującego podlega odrzuceniu 

jako złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z powodu podania nieprawdziwych 

informacji (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu), co podnosił Odwołujący.”. 

 

9. Oznakowanie.  

 

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

budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi (nowy art. 2 pkt 16 

Pzp).  

 

Zgodnie z nowym art. 30a ust. 1 Pzp zamawiający będzie mógł określić w opisie przedmiotu 

zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, 

tyko w przypadku zamówień o szczególnych cechach, jeżeli spełnione będą łącznie następujące 

warunki: 

1) wymagania dotyczące oznakowania będą dotyczyć 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 będą oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i 

niedyskryminujących kryteriach; 

3) 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; 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0410.pdf
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4) oznakowania będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 

5) wymagania dotyczące oznakowania będą 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 wskazywać poszczególne wymagania 

dotyczące oznakowania. Jeżeli wymagane będzie przedstawienie określonego oznakowania, 

zamawiający będzie obowiązany akceptować wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.  

 

W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł uzyskać 

określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez 

siebie wyznaczonym będzie obowiązany akceptować inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.  

 

Jeżeli dane oznakowanie, które będzie spełniać warunki określone w nowym art. 30 ust. 1 pkt 2-5 

Pzp, będzie zawierać również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie 

będzie mógł żądać tego oznakowania. W takim przypadku zamawiający będzie mógł 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 może 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. Przez jednostkę 

oceniającą zgodność rozumie się jednostkę 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 

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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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). 

 

W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę 

oceniającą zgodność, zamawiający będzie akceptować również certyfikaty wydane przez inne 

równoważne jednostki oceniające zgodność. 

 

Zamawiający będzie akceptować również certyfikaty wydane przez inne niż certyfikat wydany przez 

jednostkę oceniającą zgodność, sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę oraz 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do tego 

certyfikatu, sprawozdania lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające 

zgodność, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 

przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany 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. 

 

W praktyce udzielania zamówień publicznych mogą wystąpić trudności przy jednoznacznej 

kwalifikacji oznakowania (zaświadczeń, poświadczeń lub każdego innego dokumentu, 

potwierdzającego, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone 

wymogi) do dokumentów składanych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp) lub treści 

oferty. Tym bardziej, iż biorąc pod uwagę dosłowną treść nowego art. 2 pkt 16 oraz art. 25 ust. 1 pkt 

2 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy dokument dookreślający treść oferty jest 

jednocześnie dokumentem, o którym mowa w nowym art. 2 pkt 16 i art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. 

potwierdzającym, że np. zaoferowana w postępowaniu dostawa jest zgodna (odpowiada) z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wymaganiom zamawiającego).  

 

W toku badania ofert następuje m. in. ustalenie, czy treść oferty odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dotyczy przede wszystkim ustalenia, czy treść złożonej oferty jest zgodna z treścią opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 

orzecznictwie pod pojęciem „treści oferty” należy zatem rozumieć zobowiązanie do spełnienia 

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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wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i 

innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia (zob. wyrok z dnia 10 listopada 2011 r., KIO 

2345/11 i wyrok z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09). Treść oferty to oferowany przedmiot 

zamówienia oraz jego wielkość lub zakres, a także sposób wykonania zamówienia. 

  

Należy zauważyć, że nowy art. 2 pkt 16, art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz znowelizowany art. 26 ust. 3 Pzp 

co do zasady dotyczą zagadnień odrębnych od zagadnień określonych w art. 87 wraz z art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp, tzn. zakres regulacji tych przepisów jest różny, jednakże rozdzielenie i określenie 

przypadków ich zastosowania jest możliwe. Warto zwrócić uwagę na specyfikę oznakowania.  

 

Zaświadczenia, poświadczenia lub każdy inny dokument stanowiące oznakowanie i odnoszące się 

bezpośrednio do właściwości przedmiotu zamówienia, dookreślające i uszczegółowiające jego zakres 

lub sposób wykonania, co do zasady będą w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym, 

częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego 

wykonania zamówienia. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji 

oznakowania jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. 

  

Z jednej strony treścią oferty zobowiązanie, którego wykonawca się podejmuje (przedmiot 

zamówienia, jego wielkość lub zakres oraz sposób wykonania). Natomiast dokumenty stanowiące 

oznakowanie potwierdzają, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają 

określone wymogi i nie odnoszą się bezpośrednio do proponowanego sposobu wykonania 

zamówienia.  

 

W praktyce mogą jednak wystąpić trudności przy kwalifikacji niektórych dokumentów 

przedmiotowych, jako dokumentów odnoszących się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 

87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

  

Biorąc pod uwagę dosłowną treść art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy 

dokument dookreślający treść oferty jest jednocześnie dokumentem stanowiącym oznakowanie, 

ponieważ potwierdza że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone 

wymogi. Takie rozumowanie jest jednak niezgodne z art. 87 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym zakazuje 

jakichkolwiek zmian w treści oferty za wyjątkiem okoliczności wskazanych w dalszych jednostkach 

redakcyjnych tego artykułu. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2345.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2345.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0663.pdf
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 Należy zatem przyjąć, że nowy art. 2 pkt 16, art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz art.  87 ust. 1 i art. 89 ust. 

1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień różnych, pomimo że treść dokumentów stanowiących oznakowanie 

może stanowić stanowi treść oferty. Wyjaśnianie treści dokumentów stanowiących oznakowanie 

następuje na podstawie znowelizowanego art. 26 ust. 3 Pzp, a nie art. 87 ust. 1 Pzp.  

 

Na podstawie znowelizowanego art. 26 ust. 3 Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w znowelizowanym art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (a więc także oznakowania, tj. 

zaświadczeń, poświadczeń lub każdego innego dokumentu, potwierdzającego, że obiekt budowlany, 

produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi) lub dokumenty będą budzić 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

Jeżeli z dokumentów stanowiących oznakowanie wynika, że wykonawca oferuje urządzenie X i 

urządzenie to nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego, nie będzie możliwa zamiana 

tych dokumentów na podstawie znowelizowanego art. 26 ust. 3 Pzp, na takie, z których wynikało 

będzie, że jest oferowane urządzenie Y, które będzie spełniać wymagania określone przez 

zamawiającego, ponieważ stanowiło to będzie zasadniczą zmianę przedmiotu i treści oferty.  

  

Ocena treści danego dokumentu i zaliczenie go do dokumentów stanowiących oznakowanie lub 

wyłącznie do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 Pzp powinna być oparta na jego treści oraz 

konkretnych wymaganiach określonych przez zamawiającego. To treść dokumentu i jego 

przeznaczenie wynikające z treści wymagań określonych przez zamawiającego będzie decydować o 

jego kwalifikacji prawnej. 

  

Konsekwencją nie złożenia na podstawie znowelizowanego art. 26 ust. 3 Pzp, wymaganych 

dokumentów stanowiących oznakowanie, będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp, a nie wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie nowego art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  
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Nowy art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp dotyczy wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 

wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

 

10. Obowiązek sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień, ustalanie wartości 

zamówienia i zmiany w ustalaniu wartości zamówienia. 

 

Zgodnie z nowym art. 13a ust. 1 Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp 

(jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz 

państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nienależące do jednostek 

sektora finansów publicznych) oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub 

planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, 

jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie 

internetowej.  

 

Nowy art. 13a Pzp ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień będzie zawierać w szczególności informacje dotyczące:  

1) przedmiotu zamówienia;  

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;  

4) orientacyjnej wartości zamówienia;  

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.  

 

Zamawiający, inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 Pzp, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany 

postępowań o udzielenie zamówień.  

 

Zamawiający mogą nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie 

zamówień, tylko w przypadku gdy będzie wymagać tego ochrona informacji niejawnych.  

 

Problematyka sporządzania planów postępowań jest związana z ustalaniem wartości zamówienia.  

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a3u1p1:nr=1&full=1
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10.1. Ustalanie wartości zamówienia - zasady ogólne. 

 

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

okres, na który się go udziela, zostały określone w art. 32 - 35 Pzp. Przepis art. 32 ust. 1 Pzp 

wskazuje podstawy ustalenia wartości zamówienia („całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 

starannością”).  

 

Wartość zamówienia jest pochodną ustaleń zamawiającego dokonywanych także na podstawie 

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

oferowane i możliwe do uzyskania (zob. wyroki z dnia 25 listopada 2010 r., KIO/UZP 2453/10 

i z dnia 11 października 2010 r., KIO/UZP 2127/10).  

 

Podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych stanowi średni kurs złotego w stosunku 

do euro, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Od 1 dnia 

stycznia 2013 r. średni kurs złotego w stosunku do euro określa rozporządzenie Prezesa Rady 

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

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

2254). Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych wynosi 4,1749.  

 

Zamawiający nie może natomiast w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać 

wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia (art. 32 ust. 2 Pzp). 

 

Przepis art. 2 pkt 13 Pzp, definiując pojęcie zamówień publicznych nie co należy rozumieć 

przez jedno zamówienie. Zgodnie z opinią UZP „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, 

w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej” „Dla 

ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z 

odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym 

celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne 

zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych 

przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_2453.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_2127.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
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tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia 

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

możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest 

ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego 

samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy 

przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego 

wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy 

udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich 

uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. 

Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł 

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

podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego 

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

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

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

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

PZP. Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne 

są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien 

ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego 

samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy 

zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach 

odrębnych postępowań. Jeżeli potrzeba udzielenia określonego zamówienia ujawni się dopiero 

po udzieleniu innego zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku 

nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest 

tożsamości czasowej takich zamówień..”
9
. 

 

 

 

 

                                                 
9
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-

wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-

zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
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10.2. Ustalanie wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. 

 

Odnosząc się do ustalania wartości zamówień współfinansowanych ze środków unijnych UZP 

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

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej” stwierdził również, że „(…) punktem 

wyjścia dla jego rozstrzygnięcia jest ustalenie czy w danym przypadku mamy do czynienia z 

jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi następującymi po sobie zamówieniami dotyczącymi 

tożsamych usług, dostaw lub robót budowlanych.  

 

W pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach 

przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków UE, konieczne jest wyodrębnienie 

tych zamówień, których zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu, i 

które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych 

zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem wszystkich dostaw, 

usług lub robót budowlanych przewidywanych do wykonania w całym okresie realizacji 

programu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w 

ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie 

art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i 

oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części.  

 

Podstawą do wyodrębnia tych zamówień, tj. podstawą do uznania, iż mamy do czynienia z 

samodzielnymi zamówieniami jest przyjęty okres realizacji projektu, który nakazuje traktować 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, które mają być wykonane w ramach projektu, jako jedno 

zamówienie. Przy czym warunkiem takiej kwalifikacji jest możliwość oszacowania usług, dostaw 

lub robót budowlanych, które mają być wykonane i sfinansowane w ramach projektu dla całego 

okresu jego realizacji. W takim przypadku nie może znaleźć zastosowania zasada sporządzania 

rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Po pierwsze 

zasada ta - z wyjątkiem świadczeń powtarzających się okresowo (art. 34 ust. 1 ustawy PZP)  - 

nie została wyrażona wprost w ustawie PZP, lecz wynika z zasad gospodarki finansowej 

jednostek sektora finansów publicznych przyjętych na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, z późn. zm.). Po drugie, z uwagi na 

wyodrębnienie źródła finansowania, już na tym etapie jest możliwe oszacowanie zakresu 

zamówienia w okresie realizacji projektu, co ma decydujące znaczenie dla ustalenia, iż mamy 
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do czynienia z jednym (samodzielnym) zamówieniem publicznym. Z tych względów podział 

takiego zamówienia na części i ustalenie ich wartości w perspektywie rocznej stanowić będzie 

naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy PZP.  

 

Sam fakt realizacji projektu w okresie 2008-2015 r. ze wskazaniem źródła jego finansowania 

nie powoduje, że zamówienia udzielane w ramach tego projektu mogą być ab initio oszacowane 

dla całego okresu jego realizacji. Z charakteru przedmiotu zamówienia może bowiem wynikać, 

iż na etapie rozpoczęcia projektu nie będzie możliwe oszacowanie usług, dostaw lub robót 

budowlanych niezbędnych do realizacji projektu w całym okresie, tj. których rozmiar nie jest 

możliwy do ustalenia w momencie wszczęcia pierwszego postępowania. W tych przypadkach 

fakt realizacji projektu w ustalonym okresie nie pozwala na wyodrębnienie samodzielnego 

zamówienia obejmującego cały okres realizacji projektu, tj. nie stanowi kryterium uznania, iż 

mamy do czynienia z jednym zamówieniem. W konsekwencji w ramach tego samego projektu 

możemy mieć do czynienia z kilkoma samodzielnymi zamówieniami dotyczącymi tego samego 

przedmiotu. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niedopuszczalnym podziałem 

zamówienia na części (art. 32 ust. 2 ustawy PZP), lecz z kilkoma odrębnymi i następującymi po 

sobie zamówieniami publicznymi, których wartość będzie szacowana odrębnie. Innymi słowy 

podział zamówienia i odrębne szacowanie wartości dla każdej z części może być uzasadnione 

przyczynami obiektywnymi - niemożnością oszacowania wszystkich potrzebnych usług, dostaw 

lub robót budowlanych.  

 

W odniesieniu do takich zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego okresu 

realizacji projektu, należy stosować wskazaną zasadę sporządzania rocznych planów zamówień 

publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów wartości tych zamówień będą 

podlegały sumowaniu z innymi podobnymi przedmiotowo i funkcjonalnie zamówieniami 

udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to, iż usługi lub dostawy 

nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część jednego zamówienia 

oszacowanego z uwzględnieniem innych podobnych przedmiotowo i funkcjonalnie usług lub 

dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym okresie.”. 

 

Odnosząc się do kryterium tożsamości przedmiotowej w zamówieniu na roboty budowlane 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 lutego 2013 r., KIO 231/13 zwróciła uwagę, że 

„Pomocną (a nie decydującą) dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia może być 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0231.pdf
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definicja robot budowlanych zawarta w ustawie P.z.p.. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy P.z.p. przez 

roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot 

budowlanych w rozumieniu tej ustawy, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego. Przepisy Prawa budowlanego, do których odsyła ustawa P.z.p. stanowią, 

że roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7). Obiektem budowlanym w myśl Prawa 

budowlanego jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także obiekt małej 

architektury (art. 3 pkt 1). Dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia na roboty 

budowlane istotne jest funkcjonalne znaczenie robot budowlanych. Chodzi o to, by jako jedno 

zamówienie traktowane były wszystkie prace, które zmierzają do realizacji (albo np. poprawy 

stanu) obiektu budowlanego jako rzeczy spełniającej ogół funkcji techniczno-użytkowych, do 

których jest przeznaczona - na podstawie opinii dotyczącej szacowania wartości zamówienia 

zgodnie z postanowieniami art. 32 - 35 ustawy P.z.p. Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez 

ułożenie kostki brukowej na drodze jest robotami budowlanymi, przez które należy stosownie do 

art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Bydgoszczy w sprawie II SA/Bd 547/2008). Zatem, skoro droga dojazdowa do boiska była 

niezbędna do zakończenia robot budowlanych realizowanych w ramach zadań nr 1 i 2, stanowi 

element robot mimo wskazania jej przy poleceniu zapłaty, jako wykonanej w związku z 

obchodami Dni Gminy (…), czy zleceniem wykonania przez komunalną spółkę Gminy.”. 

 

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

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

zamawiający.  

 

Stosując art. 32 ust. 4 Pzp, zamawiający może dopuścić możliwość składania ofert częściowych 

albo udzielać zamówienia w częściach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego 

postępowania. W takim przypadku wartością zamówienia będzie łączna wartość 

poszczególnych części zamówienia. 

 

 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-bd-547-08,budowlane_prawo,2e998ee.html
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-bd-547-08,budowlane_prawo,2e998ee.html
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Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia, w sytuacji gdy: 

1) zamówienia tego samego rodzaju mają inne przeznaczenie (np. usługi ochrony osób i 

mienia oraz usługi projektowe); 

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

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

znajdujących się w dwóch różnych miejscowościach, przez dwóch różnych dostawców); 

3) zamówienia tego samego rodzaju o takim samym przeznaczeniu nie mogą być wykonane w 

tym samym czasie, ponieważ zamawiający nie dysponował wiedzą o nich w momencie 

wszczęcia postępowania; 

4) zamówienia są innego rodzaju (np. budowa drogi, dostawy środków czystości, usługi 

ubezpieczeniowe). 

 

Zamówieniami odrębnymi są również zamówienia tego samego rodzaju o takim samym lub 

podobnym przeznaczeniu (przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia), które mogły być 

wykonane przez jednego wykonawcę w tym samym lub zbliżonym czasie, a których 

konieczność udzielenia pojawiła się już po udzieleniu zamówień tego samego rodzaju o takim 

samym przeznaczeniu w trakcie roku lub innego okresu, na który został sporządzony plan 

rzeczowo - finansowy. 

 

10.3. Wartość zamówienia a podział zamówienia na części.  

 

Zakazany jest tylko taki podział zamówienia na części, zaniżenie jego wartości lub wybór 

sposobu obliczania wartości zamówienia, którego celem jest uniknięcie stosowania przez 

zamawiającego przepisów o zamówieniach publicznych w ogóle albo przepisów właściwych 

dla zamówienia o określonej wartości („Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości 

zamówienia” - znowelizowany art. 32 ust. 2 Pzp). 

 

Dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych występuje w przypadku, gdy 

zamówienie jest podzielne, a niedokonanie podziału zamówienia na części w postępowaniu 

może spowodować, że nie zostanie złożona żadna oferta, ponieważ nie znajdzie się wykonawca, 

który będzie mógł zaoferować dostawy, usługi lub roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia. Oferta częściowa to oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego (art. 2 pkt 6 Pzp). Jeżeli 

łączna wartość poszczególnych części zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30.000 euro (w przypadku zamówień klasycznych), zamawiający 

obowiązany będzie stosować prawo zamówień publicznych, mimo że wartość poszczególnych 

części zamówienia nie będzie przekraczała równowartości tej kwoty. 

 

Świadczenie (zamówienie) jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej 

zmiany przedmiotu lub wartości świadczenia (art. 379 § 2 k.c.). Użyte w art. 379 § 2 k.c. 

sformułowanie „może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości 

świadczenia” odnosi się do fizycznych właściwości przedmiotu zamówienia oraz stosunku 

wartości ekonomicznej części przedmiotu zamówienia do jego całości. Bez istotnej zmiany 

przedmiotu lub wartości świadczenia nie mogą być podzielone samochody osobowe. 

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do gatunku (np. węgiel, 

olej napędowy, etylina), jest podzielne. Świadczenie, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone 

co do tożsamości (np. nieruchomości, pojazdy samochodowe), jest z reguły niepodzielne. 

 

Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych i na jedną z części nie 

została złożona żadna oferta, a wartość tej części ustalona zgodnie z art. 32 - 35 Pzp nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (w przypadku zamówień 

klasycznych), zamawiający udziela zamówienia na tę część, nie stosując przepisów prawa 

zamówień publicznych. 

 

Ustawa zakazuje dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia jej stosowania. Nie każdy 

jednak podział zamówienia na części stanowi naruszenie przepisów ustawy, a jedynie dokonany 

świadomie w celu uniknięcia stosowania jej przepisów. W orzeczeniu z dnia 31 stycznia 2011 

r., BDF1/4900/102/112/RN-25/10/89, LEX nr 794488, Główna Komisja Orzekająca zwróciła 

uwagę, że „Przy ocenie, czy dokonano zakazanego podziału zamówienia na części (...) należy 

wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy (...). Nie jest zakazany podział zamówienia 

uzasadniony względami technicznymi, organizacyjnymi, gospodarczymi, czy zdolnością 

finansowania przez zamawiającego (...)”. Podobne stanowisko zostało wyrażone w orzeczeniu 

Resortowej Komisji Orzekającej z dnia 11 października 2010 r., RKO-64/2008; RKO-19/09, 

LEX nr 852738 oraz w uchwale z dnia 12 października 2010 r., KIO/KD 68/10 („(...) aby 

stwierdzić czy zamawiający dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części, należy 
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niewątpliwie wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy. Istotne znaczenie w 

szczególności posiada ustalenie rodzaju zamówienia oraz jego przeznaczenia (podobieństwo 

funkcji technicznych lub gospodarczych), możliwość realizacji zamówienia przez jednego 

wykonawcę, a także ustalenie istnienia związku czasowego pomiędzy powiązanymi ze sobą 

funkcjonalnie zamówieniami, które mają być zrealizowane w dającej się przewidzieć, określonej 

perspektywie czasowej. Konieczne jest także ustalenie, iż skutkiem zaniżenia wartości 

zamówienia lub braku zsumowania wartości części zamówienia było niezastosowanie 

procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uzależniających 

rodzaj procedury od wartości zamówienia”). Zob. także wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 czerwca 2015 r., I SA/Kr 747/15.   

 

Udzielanie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

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

możliwe udzielenie zamówienia po przeprowadzeniu jednego postępowania, ale zamawiający z 

określonych względów (np. finansowych, organizacyjnych) będzie przeprowadzać wiele 

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

zamówienia w częściach przypomina świadczenie jednorazowe realizowane w ratach 

(częściach).  

 

Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 

odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części 

zamówienia (art. 32 ust. 4 Pzp). W celu ustalenia, czy zamawiający dokonał podziału 

zamówienia na części, należy wziąć pod uwagę przewidywalność udzielenia zamówienia. Nie 

można uznać za odrębne zamówień dotyczących tego samego przedmiotu, jeżeli zamawiający 

posiadał wiedzę o ich wielkości lub zakresie już w chwili wszczęcia postępowania.  

 

W uchwale z dnia 27 października 2014 r., KIO/KD 96/14 Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, że „obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych przedmiotowo zamówień 

nie oznacza, że całość zamawianego przedmiotu zamówienia musi być udzielona w ramach 

jednego postepowania i wykonana w ramach jednej umowy przez tego samego wykonawcę. 

Stosownie bowiem do treści art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w 

częściach, jak również umożliwić wykonawcom złożenie ofert częściowych. W takich 

okolicznościach jednak, jeżeli poszczególne części stanowią w istocie jedno zamówienie, dla 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED51444ED8
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ED51444ED8
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/24647/KIOKD9614_KD_14_14.pdf
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przeprowadzenia odrębnych procedur konieczne będzie zsumowanie wartości wszystkich części 

i zastosowanie dla każdej z tych części przepisów właściwych dla wartości całego zamówienia. 

Istotne znaczenie ma przy tym ustalenie, czy w danym stanie faktycznym zaistniały trzy 

przesłanki konieczne do stwierdzenia, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem.”. 

 

 Zaniżenie wartości zamówienia polega na przyjęciu, jako podstawy ustalenia wartości 

zamówienia, wartości zaniżonych, jeżeli brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do 

przyjęcia takich wartości. 

 

10.4. Przewidywanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 

3 Pzp.  

 

Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość tych 

zamówień. 

 

Przykład 

 

Zamawiający ustalił wartość zamówienia podstawowego na roboty budowlane na 19.000.000 zł 

netto oraz przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do 20% 

wartości zamówienia podstawowego (3.800.000 zł netto). 

 

Wartość zamówienia ustalona zgodnie z art. 32 ust. 3 Pzp wynosi 22.800.000 zł netto 

(19.000.000 zł netto + 3.800.000 zł netto), co stanowi równowartość 5.461.208,65 euro. 

 

W takim przypadku zamawiający będzie udzielać zamówienia podstawowego w procedurze 

właściwej dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone dla robót 

budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ponieważ wartość całego 

zamówienia ustalona zgodnie ze znowelizowanym art. 32 ust. 3 Pzp wynosi 5.461.208,65 

euro i przekracza 5.225.000 euro. 

 

Dla obliczeń przyjęto średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych - 4,1749 zł, określony w § 1 rozporządzeniu Prezesa Rady 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
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Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

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

2254). 

 

Zamawiający może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości. 

 

W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w 

częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, zamówieniem 

podstawowym w rozumieniu znowelizowanego art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp będzie każda 

(poszczególna) część zamówienia, a wartością zamówienia podstawowego, od której należy 

obliczać wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w znowelizowanym art. 67 ust. 

1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp - wartość każdej (poszczególnej) części zamówienia.  

 

Przykład 

 

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. 

Wartość poszczególnych części zamówienia wynosi: 

a) wartość części 1 - 300.000 zł netto; 

b) wartość części 2 - 400.000 zł netto; 

c) wartość części 3 - 500.000 zł netto. 

 

Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp na usługi dla 

poszczególnych części zamówienia wynosi: 

a) dla części 1 (30% wartości zamówienia podstawowego) - 300 000 zł netto × 20% = 60.000 

zł netto; 

b) dla części 2 (40% wartości zamówienia podstawowego) - 400 000 zł netto × 30% = 

120.000 zł netto; 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2254/1
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c) dla części 3 (50% wartości zamówienia podstawowego) - 500 000 zł netto × 40% = 

200.000 zł netto. 

 

Jeżeli wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do udzielania tych 

zamawiający nie stosuje przepisów ustawy - Prawo zamówień
10

. 

 

10.5. Wartość partnerstwa innowacyjnego. 

 

Wartością partnerstwa innowacyjnego jest maksymalna wartość wszystkich działań w procesie 

badawczo-rozwojowym, które mają zostać przeprowadzone w ramach każdego z etapów 

planowanego partnerstwa, oraz wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych, które mają 

być opracowane i zamówione na koniec partnerstwa (nowy art. 32 ust. 8 Pzp). 

 

10.6. Wartość zamówień udzielanych przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną 

zamawiającego posiadającą samodzielność finansową. 

 

Wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową 

nie ma statusu zamawiającego. Przepis art. 32 ust. 5 Pzp nie odnosi się do jednostek sektora 

finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (zob. art. 9 - 32 

ustawy o finansach publicznych) oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 Pzp, które 

mają status zamawiających (osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej obowiązanej do stosowania prawa zamówień publicznych). 

Wyodrębnionej jednostce organizacyjnej zamawiającego posiadającej samodzielność finansową 

zamawiający na podstawie art. 15 ust. 2 Pzp może powierzyć pomocnicze działania zakupowe, 

w tym przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

                                                 
10 

„Szacowanie wartości zamówienia - przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej 

przez Prezesa UZP, Informator Urzędu Zamówień Publicznych, nr 4 z 2011 r., str. 25 „W przypadku, gdy wartość 

zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego będzie niższa lub równa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 

14 000 euro, do udzielenia zamówienia procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych nie będą 

miały zastosowania, ze względu na uregulowane w art. 4 pkt 8 Pzp. W takiej sytuacji możliwe będzie udzielenie 

zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego innemu podmiotowi niż wykonawca zamówienia podstawowego”.  
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Wyodrębnioną jednostką organizacyjną zamawiającego posiadającą samodzielność finansową 

będzie podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną ze struktury organizacyjnej zamawiającego; 

2) jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i ma zdolność sądową w tym zakresie; 

3) jest podatnikiem w rozumieniu art. 7 Ordynacji podatkowej; 

4) ma prawo samodzielnego uchwalania planu finansowego lub wydatkowania środków na 

zadania realizowane przez nią wymienione przez akty wewnętrzne określające zadania, 

strukturę organizacyjną i sposób działania zamawiającego (np. statut). 

 

Wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne polega na przypisaniu podmiotowi uznanemu za 

wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zamawiającego posiadającą samodzielność finansową, 

struktury organizacyjnej i określonych zadań, a także wyposażeniu jej w środki niezbędne do 

ich wykonywania. Wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne może wynikać z norm prawa 

powszechnie obowiązującego (np. ustawy), a także aktów niemających charakteru powszechnie 

obowiązującego, określających organizację i funkcjonowanie wyodrębnionej jednostki (np. 

statut, regulamin organizacyjny).  

 

Cechą samodzielności finansowej jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki 

finansowej w zakresie samodzielności uchwalania planu finansowego oraz wydatkowania 

środków na zadania realizowane przez taką jednostkę. Przeznaczanie przez zamawiającego 

środków finansowych na wykonywanie przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną 

zamawiającego zadań związanych z jej działalnością, wynikających z norm prawa powszechnie 

obowiązującego lub aktów wewnętrznych określających jej organizację i funkcjonowanie, nie 

wyklucza prawa samodzielności uchwalania planu finansowego przez tę jednostkę oraz 

samodzielności wydatkowania przez nią otrzymanych środków finansowych. Dla uznania 

jednostki organizacyjnej zamawiającego za jednostkę wyodrębnioną i posiadającą 

samodzielność finansową nie jest wymagane, by jednostka taka posiadała osobowość prawną. 

 

W opinii „Samodzielność finansowa” wyodrębnionych jednostek organizacyjnych 

zamawiającego - art. 32 ust. 5 ustawy Pzp”
11

 UZP zwrócił uwagę, że udzielanie zamówienia 

związanego z jej własną działalnością oznacza, że „udzielane zamówienie służyć musi realizacji 

                                                 
11 

 Zob. „Samodzielność finansowa” wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego - art. 32 ust. 5 

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

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/24302/INFORMATOR_nr_6_7_2011.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/24302/INFORMATOR_nr_6_7_2011.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/24302/INFORMATOR_nr_6_7_2011.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/24302/INFORMATOR_nr_6_7_2011.pdf
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celów jednostki organizacyjnej określonych aktem o jej powołaniu. Za zamówienie związane z 

własną działalnością nie może być uznane zamówienie związane z realizacją zadania 

powierzonego do realizacji czy też zleconego przez inną jednostkę organizacyjną w drodze 

odrębnego aktu. (...) zasadniczą kwestią do rozstrzygnięcia, jest to, czy samodzielność 

finansowa jednostki organizacyjnej winna mieć źródło ustawowe, czy też możliwym jest uznanie 

za samodzielną jednostkę, której gwarantem samodzielności finansowej są akty niemające 

charakteru powszechnie obowiązującego. Co do zasady, literatura przedmiotu, wyróżnia dwa 

aspekty samodzielności finansowej: samodzielność dochodową i wydatkową
12

. Obok nich 

niekiedy wymienia się również samodzielność mieszaną
13

. Cechą wspólną samodzielności 

finansowej jednostek organizacyjnych w świetle cyt. literatury jest konieczność 

zagwarantowania odpowiednich zasobów finansowych umożliwiających realizację zadań przez 

tą jednostkę, jak i prawo dysponowania zgromadzonymi zasobami. Powyższe nie oznacza 

konieczności samofinansowania jednostki czy też samowystarczalności jednostki, które 

oznaczają prowadzenie działalności opartej na własnych dochodach. Samodzielność finansowa 

może natomiast mieć miejsce również wtedy, gdy znaczna część zasobów zostaje przekazana do 

samodzielnej dyspozycji jednostek nie stanowiąc ich dochodów własnych". Pojęcie 

samodzielności finansowej Urząd Zamówień Publicznych odnosi do prawa samodzielnego 

prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie określonym przez akty wewnętrzne w kwestii 

samodzielności uchwalania planu finansowego, a także samodzielności wydatkowania środków 

na zadania realizowane przez jednostkę. Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych zwraca 

uwagę, że „samodzielność uchwalania planu finansowego czy też wydatkowania środków, nie 

oznacza pełnej autonomii w gospodarowaniu środkami przyznawanymi np. przez jednostkę 

macierzystą lub inny podmiot. Tym samym, przeznaczanie przez jednostkę macierzystą środków 

finansowych na realizację konkretnych zadań związanych z działalnością własną jednostki 

organizacyjnej, nie wyklucza samodzielności uchwalania planu finansowego przez tę jednostkę 

oraz samodzielności wydatkowania środków”. 

 

 

                                                 
12 

 T. Dębowska-Romanowska, System prawny finansów lokalnych (w:) Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i 

administracyjne, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1998, s. 378-379; J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność 

finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: studium finansowoprawne, Katowice 2003, str. 45; P. 

Smoleń, Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Zarys finansów publicznych i 

prawa publicznego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2002, str. 88. 
13 

 B. Guziejewska, Decentralizacja finansów publicznych a niezależność finansowa samorządu terytorialnego (w:) 
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10.7. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane. 

 

Sposób ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane zależy od tego, czy przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp), czy ich jednoczesne 

zaprojektowanie i wykonanie (art. 33 ust. 1 pkt 2). Jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, wartość zamówienia na 

roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.  

 

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu prawa budowlanego, wartość zamówienia ustala się na podstawie planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane 

oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych 

kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego 

przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wskazuje rozporządzenie w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Podstawę sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (obejmuje także projekt budowlany, 

projekty wykonawcze oraz przedmiar robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót 

podstawowych. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego wykonawca składający ofertę 

zobowiązuje się do wykonania pod względem ilościowym takiego zakresu robót budowlanych, 

jaki został określony w ofercie (kosztorysie ofertowym). 

 

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

odniósł się również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 5 października 2000 

r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (C-16/98), 

który zapadł na gruncie dyrektywy 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. koordynującej 

                                                                                                                                                                
System finansów samorządu terytorialnego. Wybrane problemy, red. L. Patrzałek, Poznań-Wrocław 2003, str. 118. 
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procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. U. L 199, str. 84), lecz znajduje on 

zastosowanie również na gruncie dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE. Zdaniem Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z 

zamówieniem na jeden obiekt budowlany jest  ustalenie, czy wynik całości robót budowlanych 

lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Ocena czy w 

konkretnym przypadku mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym w rozumieniu 

dyrektywy powinna być dokonana w świetle gospodarczych i technicznych funkcji, które 

będzie spełniał. Oznacza to, że całość robót budowlanych udzielanych w kilku postępowaniach 

należy brać pod uwagę w kontekście ustalenia obowiązku stosowania przepisów dyrektywy. W 

wyroku C-16/98 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał również, że istnienie jednego 

podmiotu zamawiającego i możliwość przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo wspólnotowe 

całości robót opisanych w odnośnych zamówieniach może stanowić dowód potwierdzający 

istnienie obiektu budowlanego w rozumieniu dyrektywy, nie może jednak stanowić w tym 

względzie kryterium decyzyjnego.  

 

Do ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane oraz zakazu dzielenia zamówienia na 

części w prawie krajowym i unijnym odniósł się UZP w opinii „Zamówienia publiczne na 

roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia 

zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym”.  

 

W ocenie UZP w przypadku zamówień na roboty budowlane dla ustalenia, czy w danym 

przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem czy z odrębnymi zamówieniami, 

podstawowe znaczenie ma tożsamość przedmiotowa zamówienia. Charakter posiłkowy mają 

natomiast kryteria tożsamości czasowej zamówienia i możliwości wykonania go przez jednego 

wykonawcę. Zamawiający może udzielać zamówień oddzielnie dla każdego obiektu 

budowlanego, z tym że żaden projekt budowlany nie może być dzielony z zamiarem uniknięcia 

stosowania dyrektyw (2004/17/WE, 2004/18/WE)
14

. Podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy 

dopuszczalne jest udzielanie zamówień oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego, jest 

                                                 
14 

Podmioty zamawiające nie mogą unikać stosowania niniejszej dyrektywy, dzieląc na części projekty budowlane lub 

planowane zakupy określonych ilości dostaw lub usług, lub wykorzystując specjalne metody obliczania szacunkowej 

wartości zamówień (art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE). Żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie 

pewnej ilości dostaw lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania niniejszej dyrektywy (art. 9 

ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-realizowane-w-ramach-jednego-projektu-infrastrukturalnego-a-zakaz-dzielenia-zamowienia-na-czesci-w-prawie-krajowym-i-unijnym
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ustalenie znaczenia terminu „obiekt budowlany” oraz uznanie określonych inwestycji za jeden 

lub wiele obiektów budowlanych. Wyjaśnienie pojęcia obiektu budowlanego wymaga ustalenia 

jego znaczenia na gruncie art. 2 pkt 5d oraz dyrektywy 2004/18/WE, a także ustalenia znaczenia 

pojęcia projektu budowlanego. Na gruncie art. 2 pkt 5d Pzp oraz art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 

2004/18/WE obiekt budowlany to wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa 

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

techniczną. Pojęcie projektu budowanego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 dyrektywy 

2004/17/WE oraz art. 9 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE, należy interpretować jako określone 

przedsięwzięcie budowlane. Znaczenie pojęcia projektu budowlanego może zatem być tożsame 

z pojęciem obiektu budowlanego, jak również mieć znaczenie szersze lub węższe, w zależności 

od zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia publicznego. 

W przypadku ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane niedopuszczalny będzie 

podział robót objętych planowanym przedsięwzięciem budowlanym i udzielanie odrębnych 

zamówień dla poszczególnych obiektów budowlanych. Projekt budowlany nie jest zatem 

podstawą do ustalenia, czy określone roboty budowlane stanowią jedno czy wiele odrębnych 

zamówień. Podstawą takiego ustalenia powinien być zakres rzeczowy planowanego 

przedsięwzięcia budowlanego, z uwzględnieniem art. 17 ust. 6 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE
15

 i 

art. 9 ust. 5 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE
16

. Ponieważ zdefiniowany w dyrektywie 2004/18/WE 

obiekt budowlany oznacza wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako 

całość, który może samodzielnie spełniać określoną funkcję gospodarczą lub techniczną, 

podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym na 

roboty budowlane wykonywanym w jednym obiekcie budowlanym, będzie mieć to, czy wynik 

całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą 

                                                 
15 

„Jeżeli proponowane roboty budowlane lub zakup usług może prowadzić do równoczesnego udzielenia zamówień 

w formie odrębnych części, wówczas należy uwzględnić łączną szacunkową wartość wszystkich tych części. Jeżeli 

łączna wartość części jest równa lub przekracza wartość progową określoną w art. 16, niniejsza dyrektywa stosuje się 

do udzielania zamówień na każdą z tych części. Niemniej jednak podmioty zamawiające mogą odstąpić od 

stosowania dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT jest mniejsza niż 80 000 EUR 

dla usług lub 1 mln EUR dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części nie przekracza 20% 

łącznej wartości części jako całości". 
16 

„W przypadku gdy przewidywane zamówienie na realizację robót lub nabycie usług może zostać udzielone w 

postaci odrębnych części, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich takich części. W przypadku gdy 

łączna wartość części jest równa lub większa od wartości progowej określonej w art. 7, niniejszą dyrektywę stosuje 

się do udzielenia każdej z części zamówienia. Niemniej jednak instytucje zamawiające mogą odstąpić od stosowania 

niniejszej dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT wynosi mniej niż 80 000 EUR 

dla usług lub 1 mln EUR dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 
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lub techniczną (zob. opinię Urzędu Zamówień Publicznych „Zamówienia publiczne na roboty 

budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia 

zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym”). 

 

W opinii „Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu 

infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym” 

UZP, wskazując wyrok z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-16/98 Komisja Wspólnot 

Europejskich v. Republika Francuska, ECR 2000, s. I-8315, zwrócił również uwagę, że zdaniem 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości „zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do 

czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany należy przypisać okoliczności, czy wynik 

całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą 

lub techniczną. Wynika z tego, iż ocena czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z 

jednym obiektem budowlanym powinna być dokonana w świetle gospodarczych i technicznych 

funkcji, które będzie spełniał. Stwierdzenie takiej okoliczności powoduje, iż całość robót 

budowlanych udzielanych w kilku postępowaniach należy brać pod uwagę w kontekście 

ustalenia obowiązku stosowania przepisów dyrektywy. (...). Decydującym dla kwalifikacji czy 

seria określonych robót stanowi realizację jednego obiektu budowlanego w rozumieniu 

dyrektywy są więc kryteria gospodarczych i technicznych funkcji spełnianych przez wynik tych 

robót". W opinii Urząd Zamówień Publicznych również zwrócił uwagę, że „(...) w przypadku 

zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, z uwagi na 

wyodrębnienie źródła finansowania, zasadniczo jest możliwe oszacowanie zakresu zamówienia 

dla całego okresu realizacji projektu. W tej sytuacji argumentem na rzecz zakwalifikowania 

określonych robót budowlanych jako odrębnych zamówień nie może być brak dokumentacji 

projektowej, w tym kosztorysu inwestorskiego, gdy zamawiający dysponuje już szacunkową 

kwotą ujętą np. w studium wykonalności. Argumentem takim nie może być także okoliczność 

zaplanowania, że wszczęcie konkretnych procedur następować będzie w pewnych odstępach 

czasowych, a nie jednocześnie. Nie może nim być także fakt, że na określone roboty beneficjent 

złożył kilka wniosków o dofinansowanie w wyniku czego roboty objęte zostały kilkoma 

umowami o dofinansowanie (projektami), jeżeli w sumie stanowią one jedną całość techniczno-

gospodarczą. Należy bowiem zauważyć, że już na etapie planowania procedur przetargowych 

zamawiający posiada wiedzę odnośnie przedmiotu i przewidywanej wartości zamówienia. Dla 

oceny czy wobec tożsamości przedmiotowej robót budowlanych i obowiązku zliczenia ich 

                                                                                                                                                                
20% całkowitej wartości wszystkich części”. 
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wartości konieczne jest zastosowanie procedur zamówień publicznych, wiedza taka jest wiedzą 

dostateczną. W oparciu o takie dane zamawiający powinien więc ustalić czy ma obowiązek 

zastosowania przepisów ustawy p.z.p., a jeżeli tak - to odnoszących się do zamówień o wartości 

powyżej, czy poniżej określonego progu”.  

 

Ponadto zdaniem UZP „Tożsama wykładnia powinna mieć zastosowanie do oceny czy 

inwestycja polegająca na budowie (modernizacji) sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy realizacji jednego obiektu (projektu) 

budowlanego. Przygotowując się do realizacji takiej inwestycji zamawiający powinien zatem 

dokonać analizy funkcji technicznej i gospodarczej planowanych robót pod kątem ich 

tożsamości albo odrębności oraz istnienia albo nie wzajemnych powiązań pomiędzy wynikiem 

tych robót. Jeżeli w wyniku takiej analizy ustalone zostanie, że budowane (modernizowane) 

sieci współtworzą w rzeczywistości jedną sieć, gdyż mogą być wzajemnie łączone i jako całość 

spełniają jedną funkcję gospodarczą i techniczną, zamawiający powinien uwzględnić tę 

okoliczność i przeprowadzając odrębne procedury stosować przepisy właściwe dla łącznej ich 

wartości”. 

 

Wartością zamówienia będzie łączna wartość robót budowlanych, jeżeli
17

: 

1) przedmiotem zamówienia są różne roboty budowlane wykonywane w obiekcie 

budowlanym w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane składające się na jedno zamierzenie 

budowlane; 

2) przedmiotem zamówienia będą jednorodne rodzajowo roboty budowlane (np. wymiana 

okien) wykonywane w kilku budynkach niepowiązanych funkcjonalnie ze sobą a 

pozostających w zarządzie zamawiającego; 

3) przedmiotem zamówienia jest budowa kilku obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo 

budowlane funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie 

budowlane (np. budowa hali sportowej, budynku spa i krytej pływalni tworzących 

kompleks sportowo - wypoczynkowy), 

4) przedmiotem zamówienia będą prace polegające na przebudowie, montażu lub remoncie 

obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane funkcjonalnie ze sobą 

                                                 
17

 Zob. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/24641/Nowelizacja_PZP_www.pdf „Nowelizacja ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 12 Października 2012 r. - wprowadzenie do przepisów ustawy”, s. 14 - 16. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/24641/Nowelizacja_PZP_www.pdf
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powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane (np. przebudowa i remont 

budynków tworzących kompleks sportowo - wypoczynkowy). 

 

Jeżeli przedmiotem zamówienia będą różne roboty (np. wymiana okien, remont dachu, remont 

pomieszczeń wewnątrz budynku) wykonywane w jednym obiekcie budowlanym w rozumieniu 

ustawy - Prawo budowlane, które zamawiający zamierza wykonać na przestrzeni wielu okresów, 

na które będą sporządzane odrębne plany rzeczowo - finansowe, a znany jest przedmiot i zakres 

tych robót (np. zamawiający posiada dokumentację projektową i specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych), wartością zamówienia będzie łączna wartość robót 

składających się na całe zamierzenie budowlane. W takim przypadku zamawiający, zgodnie z art. 

32 ust. 4 Pzp, może na przestrzeni wielu okresów, na które będą sporządzane odrębne plany 

rzeczowo - finansowe udzielać zamówienia w częściach, z których każda będzie stanowić 

przedmiot odrębnego postępowania.  

 

Wartością zamówienia nie będzie natomiast łączna wartości różnych robót wykonywanych w 

różnych obiektach budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane funkcjonalnie ze sobą 

niepowiązanych i nieskładających się na jedno zamierzenie budowlane (np. wymiana okien, 

malowanie pomieszczeń, kładzenie parkietu, mimo, że niektóre rodzaje robot powtarzają się w 

rożnych obiektach).  

 

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

2011, nr 4, s. 112 GKO stwierdziła, że „droga to budowla wraz z drogowymi inżynierskimi 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, przeznaczoną do 

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Z definicji tej w sposób 

oczywisty wynika, że każda droga jest odrębnym obiektem budowlanym, w związku z czym 

zlecenie usług związanych z naprawą poszczególnych dróg nie mogło dotyczyć wszystkich dróg, 

jako całości, a każdej drogi osobno, nie można też zgodzić się z poglądem, że naprawy dróg 

należało potraktować jako prace budowlane i objąć je jedynie postępowaniem przetargowym. 

GKO zwraca uwagę, że przywołana ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w art. 4 pkt 19 definiuje również pozycje „remont 

drogi”. Pod tym pojęciem rozumieć należy wykonanie robót przywracających pierwotny stan 

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

więc należy, że w sprawie niniejszej dokładnie do czynienia dokładnie z taką sytuacją. Obwiniony 

http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=16d07d6c-fce0-40f9-963a-86c0819599a8&groupId=764034
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=16d07d6c-fce0-40f9-963a-86c0819599a8&groupId=764034
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traktując każdą drogę, jako odrębną budowlę, prawidłowo udzielał zlecenia na wykonanie 

remontu każdej drogi z osobna, ponieważ żadne z zamówień nie przekraczało równowartości 

14.000 euro, obwiniony zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie 

miał obowiązku stosowania procedur nakładających przez tę ustawę”.  

 

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

się do stanowiska zamawiającego dotyczącego podobieństw w zamówieniach liniowych na 

gazociągi i drogi, będących przedmiotem wskazanego przez niego orzecznictwa Głównej Komisji 

Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (GKO/Odw.-

144/212/2001) i Zespołu Arbitrów (wyrok z dnia 14 września 2004 r., UZP/ZO/0-1460/04) 

zwróciła uwagę, że zagadnienia zamówienia na dwie drogi powiatowe, będące przedmiotem 

orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej i na remont ulic, który był przedmiotem wyroku 

Zespołu Arbitrów, dotyczą dwóch rożnych dróg powiatowych, pełniących rożne funkcje 

transportowe.  

 

Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i 

usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do 

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

 

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

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 34 ust. 1 Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia na 

usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym 

czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 

1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z 

uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego 

na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

albo 

2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej 

usłudze lub dostawie. 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/ZA/
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Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się 

okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (art. 32 ust. 

4 Pzp). 

 

W opinii prawnej „Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się 

okresowo” UZP zwrócił uwagę, że „Ponieważ przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych 

nie definiują, jakie usługi lub dostawy należy uznać za „powtarzające się okresowo”, 

stosowanie przez zamawiających w praktyce przepis art. 34 wywołuje kontrowersje. Dla 

wyjaśnienia tego pojęcia pomocna będzie doktryna prawa cywilnego, do której można się 

odwołać na podstawie art. 14 ustawy, zgodnie z którym w zakresie nie uregulowanym 

przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. Wprawdzie doktryna prawa cywilnego również nie rozstrzyga, czym są 

dostawy i usługi powtarzające się okresowo, definiuje jednak pojęcie "świadczeń okresowych". 

Poglądy doktryny w tym zakresie będą pomocne dla zdefiniowania pojęcia "dostaw i usług 

powtarzających się okresowo", pamiętać jednakże należy, iż odniesienie to nie może być 

dokonywane wprost. Są to bowiem dwa różne pojęcia, o czym świadczy choćby fakt, iż sam 

ustawodawca dokonał rozróżnienia pomiędzy nimi (w art. 142 ust. 2 ustawy mowa jest o 

umowie, której przedmiotem są "świadczenia" okresowe oraz ciągłe). Różnica polega na tym, że 

"świadczenia okresowe" dotyczą świadczeń w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego, 

natomiast termin "dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo" jest pojęciem szerszym, 

obejmującym z założenia więcej niż jeden stosunek zobowiązaniowy. Doktryna definiuje 

"świadczenia okresowe" jako czynności powtarzane cyklicznie tj. powtarzające się w ściśle 

określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, realizowane więcej niż jednokrotnie 

tzn. w sposób powtarzalny. Pojedyncze świadczenie okresowe posiada co prawda samoistny 

charakter, jednak jest tylko jednym ze składników danego stosunku zobowiązaniowego, którego 

zakres wyznacza czas trwania tego stosunku. To odróżnia świadczenia okresowe od świadczenia 

jednorazowego rozłożonego na raty, w którego przypadku czynnik czasu nie ma wpływu na 

rozmiar świadczenia, i którego zakres jest z góry określony, a poszczególne, świadczone 

sukcesywnie raty składają się na z góry określoną całość. (Z. Radwański: "Zobowiązania - 

część ogólna", Wyd. C H Beck, Warszawa 1995, str. 65 i nast.) W przypadku świadczeń 

powtarzających się okresowo bardzo istotne znaczenie ma również fakt, iż istotną część tych 

świadczeń charakteryzuje brak możliwości ich skumulowania i wykonania jednorazowo bez 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-dostawy-i-uslugi-powtarzajace-sie-okresowo.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-dostawy-i-uslugi-powtarzajace-sie-okresowo.
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szkody dla zamierzonego efektu ich realizacji. I ta cecha ma bardzo duże znaczenie przy 

odniesieniu się do „zamówień na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo”. 

 

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

czynienia wyłącznie wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może 

być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w 

częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. W sytuacji, gdy taka możliwość „skumulowania” 

poszczególnych części istnieje, nie należy ich traktować jako dostaw lub usług powtarzających 

się okresowo. Będziemy mieli w tym przypadku do czynienia z zamówieniem udzielanym w 

częściach, czyli sytuacją przypominającą świadczenie jednorazowe realizowane w ratach. 

Każda z tych części składa się bowiem na pewną, z góry określoną całość, którą będzie 

obiektywnie przewidywalny zakup danych dostaw lub usług w trakcie całego roku. Natomiast 

każdorazowy pojedynczy zakup nie jest zamówieniem na dostawy lub usługi powtarzające się 

okresowo, lecz jest częścią całorocznego zamówienia, a przypadek taki traktowany być 

powinien jako udzielenie zamówienia w częściach i ustalenie wartości takiego zamówienia 

powinno być dokonane z zastosowaniem reguł art. 32 ust. 4 ustawy. W przypadku, gdy 

zamawiający może z góry przewidzieć zakres całorocznych zakupów i gdy możliwe jest 

jednorazowe ich nabycie, lecz z jakichś względów (np. organizacyjnych, technicznych, 

gospodarczych) zamawiający dokonuje zakupów sukcesywnie, wartością każdorazowego 

zamówienia będzie przewidywana łączna wartość danych dostaw lub usług w całym roku. 

Zakres tych całorocznych zakupów powinien być ustalony przez zamawiającego na początku 

roku z należytą starannością, w oparciu o np. zamówienia na dane dostawy lub usługi 

dokonywane w latach poprzednich. Do ustalenia wartości zamówienia w takim przypadku nie 

stosuje się sumowania według Wspólnego Słownika Zamówień.”. 

 

Przykładem dostaw powtarzających się okresowo będzie prenumerata prasy realizowana w 

regularnych odstępach czasu (w przypadku dzienników - codziennie, tygodników - co tydzień, 

miesięczników - co miesiąc). Każda z dostaw, bez względu na jej częstotliwość, będzie miała 

charakter samoistnego i odrębnego świadczenia, jednak wykonywanego w ramach jednego 

stosunku zobowiązaniowego łączącego zamawiającego i wykonawcę (umowy na dostawę 

prasy). Innym przykładem usług powtarzających się okresowo będą usługi cateringu 

(dostarczanie posiłków regularnie albo w określonych odstępach czasu w zależności od potrzeb 

zamawiającego w ramach jednej umowy). Usługami powtarzającymi się okresowo będą 
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również wykonywane w określonych odstępach czasu usługi ochrony mienia lub sprzątania 

pomieszczeń.  

 

W wyroku z dnia 18 lutego 2014 r., II GSK 1904/12 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że 

„(…) nie można zgodzić się z zaproponowanym przez Prezesa UZP, a akceptowanym przez 

WSA w W. poglądem, że w przypadku usług ubezpieczeniowych mamy do czynienia ze 

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

może być odnoszone do cywilistycznych pojęć świadczeń ciągłych i okresowych. Świadczenie na 

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

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

być ona przedmiotem świadczenia, ale na użytek rozpoznawanej sprawy to rozróżnienie nie ma 

większego znaczenia, skoro sens pojęcia usług powtarzających się okresowo należy ustalać na 

gruncie języka potocznego. W tym rozumieniu usługi takie to te, które z różnych powodów mogą 

być realizowane w różnych okresach. Okresowość takich usług może wynikać z ich natury 

(rodzaju przedmiotu świadczenia) albo z innych względów, choćby przepisu prawa albo potrzeb 

zamawiającego. Niewątpliwie usługi ubezpieczenia to usługi okresowo powtarzające się, bo 

zamawiający może je uzyskać na rynku na określony okres, zasadniczo jeden rok, gdyż taką 

ofertę realizacji tych usług przedstawiają ubezpieczyciele.”. 

 

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

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

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

udzielanych w częściach.  

 

Metoda pierwsza dotyczy zamówień już udzielonych przez zamawiającego w przeszłości (art. 

34 ust. 1 pkt 1 Pzp).  

 

Metoda druga odnosi się do zamówień, których zamawiający zamierza dopiero udzielić (art. 

34 ust. 1 pkt 2 Pzp).  

 

Metoda pierwsza polega na zsumowaniu wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych 

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

zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-gsk-1904-12/zamowienia_publiczne_kara_administracyjna/1623de9.html
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średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W tym przypadku 

podstawą ustalenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień już udzielonych w 

przeszłości. Oznacza to obowiązek zsumowania wartości tych zamówień.  

 

Sumowaniu będą podlegały wyłącznie wartości zamówień tego samego rodzaju. Prawo 

zamówień publicznych nie definiuje pojęcia zamówień tego samego rodzaju.  

 

Można jednak przyjąć, że zamówienia publiczne będą tego samego rodzaju, jeżeli usługa lub 

dostawa objęta takim zamówieniem będzie służyła realizacji tego samego celu i może zostać 

wykonana za pomocą tych samych środków czy narzędzi oraz może zostać zrealizowana przez 

tego samego wykonawcę.  

 

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

wszystkich zamówień na usługi cateringowe, które zostały udzielone w okresie poprzednich 12 

miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym. 

 

Przykład 

 

100 zamówień × 5.000 zł bez VAT / zamówienie = 500.000 zł bez VAT 

 

Ponieważ zamawiający przewiduje udzielenie o 10% więcej zamówień, kwota 500.000 zł bez 

VAT zostaje powiększona o 50.000 zł bez VAT. 

 

500.000 zł bez VAT + (500.000 zł bez VAT × 10%) = 500.000 zł bez VAT + 50.000 zł bez 

VAT = 550.000 zł bez VAT 

 

Następnie kwotę 550.000 zł bez VAT należy powiększyć o prognozowany na dany rok 

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

 

550.000 zł bez VAT + (550.000 zł bez VAT × 1,5%) = 550.000 zł bez VAT + 8.250 zł = 

558.250 zł bez VAT 

 

Dopiero tak otrzymana wartość będzie stanowiła podstawę do ustalenia wartości zamówienia. 
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Drugi sposób polega na zsumowaniu wartość zamówień tego samego rodzaju, których 

zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub 

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

zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze cateringu. 

Zamawiający może to zrobić na podstawie kwoty zaplanowanej w budżecie na zamówienia 

cateringu.  

 

Przez sformułowanie „po pierwszej usłudze lub dostawie” należy rozumieć odpowiednio 

pierwszą usługę lub dostawę z usług lub dostaw następujących po sobie.  

 

10.9. Wartość zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub 

leasingu.  

 

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

na czas nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony, wartością 

zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48 (znowelizowany art. 34 ust. 3 pkt 1 

Pzp). 

 

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

na czas oznaczony nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 

uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia (znowelizowany art. 34 ust. 3 pkt 2 lit. a) 

Pzp). 

  

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

na czas oznaczony dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z 

uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości 

końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego (znowelizowany art. 34 ust. 

3 pkt 2 lit. b) Pzp). 

 

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

 

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

określona, jest całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku 
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zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy (nowy art. 34 ust. 3a 

pkt 1 Pzp). 

 

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

jest wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 - w przypadku zamówień udzielanych 

na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy (nowy art. 34 ust. 3a pkt 2 Pzp). 

 

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

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 34 ust. 4 Pzp, jeżeli zamówienie obejmuje:  

1) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, 

odsetki i inne podobne świadczenia; 

2) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje 

wynagrodzenia; 

3) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne prowizje i 

inne podobne świadczenia. 

 

Z faktu niepobierania przez bank opłat za prowadzenie rachunku bankowego nie wynika, że 

usługa świadczona przez bank jest nieodpłatna. Niepobieranie opłat za prowadzenie rachunku 

bankowego bank może rekompensować sobie przez pobieranie opłat za dokonywanie rozliczeń 

finansowych. W przypadku zamówienia na obsługę rachunku bankowego banki często nie 

pobierają opłaty za przelewy, ale pobierają opłaty za inne czynności (np. wydawanie 

zaświadczeń). Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy jednak brać pod uwagę 

faktyczne koszty, jakie poniesie zamawiający w związku z prowadzeniem przez bank rachunku 

bankowego (np. prowizje od przelewów w formie papierowej i postaci elektronicznej, prowizje 

od wpłat gotówkowych, prowizje od wypłat gotówkowych itp.).  

 

W przypadku zamówienia na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki wartością zamówienia nie 

będzie wartość kredytu lub pożyczki. W zamówieniu na usługi grupowego pracowniczego 

ubezpieczenia na życie wartością zamówienia jest wartość składek ubezpieczeniowych 

ponoszonych przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy obliczona jako iloczyn 

ubezpieczonych pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz składki opłacanej za 

ubezpieczenie jednego pracownika. 
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10.12. Wartość zamówienia z prawem opcji.  

 

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

zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem 

prawa opcji. 

 

Przepisy Pzp nie zawierają definicji legalnej terminu „prawo opcji”. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 

2014/24/UE wskazuje jedynie, że podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia jest 

całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucje zamawiającą, z 

uwzględnieniem wszelkich opcji oraz wznowień zamówienia wyraźnie określonych w 

dokumentach zamówienia. 

 

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

zostaną na pewno zrealizowane, oraz dodatkowej wielkości lub zakresu zamówienia, których 

realizacja będzie uzależniona od określonych w umowie okoliczności. Dodatkowa wielkość lub 

zakres zamówienia stanowią uprawnienie zamawiającego, z którego nie musi on skorzystać. 

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, musi zatem precyzyjnie określić wielkość lub zakres 

zamówienia, które zostaną przez niego zrealizowane, gdyż umożliwia to wykonawcom 

prawidłowe obliczenie ceny oferty (zob. wyroki z dnia 23 lipca 2010 r., KIO/UZP 1447/10 i 

dnia 16 listopada 2010 r., KIO/UZP 2376/10).  

 

W wyroku z dnia 3 października 2014 r., KIO 1944/14 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że „Obowiązek precyzyjnego opisania zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, nie 

oznacza, że Zamawiający musi kalkulować i określać na etapie tworzenia specyfikacji, jaki 

procent z zakresu objętego prawem opcji może nie zostać wykorzystany. Prawem 

zamawiającego jest przyjęcie założenia, że realizacja zamówienia będzie wymagała 

konieczności wykorzystania pełnego zakresu prawa opcji. Dla zapewnienia uczciwej 

konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny 

zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie 

realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji 

zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, co w tym postępowaniu zostało przez 

Zamawiającego uczynione”. 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_1447.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_2376.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1944.pdf
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Prawo opcji jest instytucją, która zobowiązuje zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie 

w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji 

zamówienia w zakresie poszerzonym, a obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w 

całości, tj. w zakresie gwarantowanym i poszerzonym.  

 

Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie 

poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji 

umowy (zob. wyroki z dnia 28 maja 2013 r., KIO 1168/13 i z dnia 14 października 2013 r., KIO 

2172/13; KIO 2177/13). 

 

Określenie minimalnej wielkości lub zakresu zamówienia, które zostaną na pewno 

zrealizowane, jest konieczne przede wszystkim ze względu na obowiązek zamawiającego 

opisania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności 

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

 

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

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

uwzględnieniem prawa opcji (art. 34 ust. 5 Pzp).  

 

Jeżeli zamawiający przewiduje prawo opcji, określa wielkość i zakres zamówienia, które będzie 

realizował, oraz dodatkową wielkość i zakres, których realizacja będzie uzależniona od 

określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego warunków zamówienia, z których 

zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Ponieważ dokonanie zmiany wartości zamówienia 

jest możliwe wyłącznie przed wszczęciem postępowania, jeżeli po ustaleniu wartości 

zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie (art. 35 ust. 

2 Pzp), ustalenie wartości zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji musi być dokonane przed 

wszczęciem postępowania.  

 

Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, zamawiający opisuje 

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

opisanie przedmiotu zamówienia oraz określenie jego zakresu lub wielkości powinno 

umożliwić wykonawcom prawidłową wycenę oferty. 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_1168.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_2172_2177.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_2172_2177.pdf
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Zastosowanie prawa opcji nie może naruszać tożsamości zakresu świadczenia wykonawcy 

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

zamawiający zastosuje prawo opcji i wykroczy poza określenie wielkości lub zakresu 

zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, umowa będzie podlegać 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

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

 

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

lub wielkości zamówienia. 

 

Prawa opcji nie należy utożsamiać z zamówieniami, o których mowa w znowelizowanych 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, które polegają na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych (pkt 6) oraz częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo 

zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji (pkt 7). Prawo opcji nie 

może być również zamówieniem dodatkowym, ponieważ jest przewidywalne (wykonanie 

prawa opcji nie następuje na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia) oraz nie 

jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonanie prawa opcji nie może 

nastąpić wskutek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

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

zrealizowana (np. opcja wykupu w leasingu). Zamówienia, o których mowa w 

znowelizowanych art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp polega natomiast na powtórzeniu podobnych usług 

lub robót budowlanych (pkt 6) oraz częściowej wymianie dostarczonych produktów lub 

instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji (pkt 7), a 

ponadto w przypadku zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp musi być zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. Przykładem uwzględniania prawa opcji przy 

ustalaniu wartości zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy leasingu. Jeżeli 

zamawiający zawiera umowę leasingu z opcją zakupu po upływie okresu, na który zawarto 

umowę, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia również wartość przedmiotu leasingu 

w chwili jego wykupu (kwotę wykupu). 
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11. Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu.  

  

11.1. Nowe warunki udziału w postępowaniu. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia 

zainteresowania. 

 

Zgodnie z nowym art. 22 ust. 1b Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

11.2. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów. 

 

Zgodnie z nowym art. 22a ust. 1 i 2 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który będzie 

polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

Na podstawie nowego art. 22a ust. 3 Pzp zamawiający jest obowiązany ocenić, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu oraz badać, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.  

 

W przypadku warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko w sytuacji, 

gdy inne podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

będą wymagane (nowy art. 22a ust. 4 Pzp). 

 

Wykonawca, który będzie polegał na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

będzie odpowiadać solidarnie z innym podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, z wyjątkiem sytuacji, gdy za nieudostępnienie danego zasobów nie będzie ponosił 

winy (nowy art. 22a ust. 5 Pzp). 

 

Jednocześnie na podstawie nowego art. 22a ust. 6 Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu nie będą potwierdzać 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec 

innych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie obowiązany żądać, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną.  

 

11.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia. 

 

Zgodnie z nowym art. 22 ust. 1a Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

 

Nowy art. 22 ust. 1a Pzp odpowiada nieobowiązującemu art. 22 ust. 4 Pzp („Opis sposobu 

dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z 
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przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.”). 

 

Przepis nowego art. 22 ust. 1a Pzp wskazuje zamawiającemu sposób postępowania przy 

określaniu warunków, o których mowa w znowelizowanym art. 22 ust. 1 Pzp w celu 

zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a tym 

samym umożliwienia ubiegania się o zamówienie wykonawcom zdolnym do wykonania 

zamówienia. 

 

Użyte w nowym art. 22 ust. 1a Pzp sformułowanie „określa warunki udziału w postępowaniu 

oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia” oznacza, że określone warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 

wykonawców środki dowodowe powinny być adekwatne do osiągnięcia celu, a więc wyboru 

wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

Zasada proporcjonalności wyrażona w nowym art. 22 ust. 1a Pzp oznacza, że określone 

przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością 

zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji 

zamówienia. Nie powinny ograniczać one dostępu do zamówienia wykonawcom dającym 

rękojmię należytego jego wykonania (zob. wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r., KIO 2636/12).  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie musi 

zapewniać ubiegania się o udzielenie zamówienia każdemu zainteresowanemu wykonawcy. Nie 

będzie utrudnianiem uczciwej konkurencji fakt, że określone przez zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu będą mogli spełnić niektórzy wykonawcy. Zamawiający może zatem 

określać warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego potrzebom, pod 

warunkiem że nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie wykonawców, 

którzy mogą to zamówienie wykonać. Przestrzeganie zasady zachowania uczciwej konkurencji 

nie może być zatem utożsamiane z dopuszczeniem do udziału w postępowaniu wykonawców 

niezdolnych do należytego wykonania zamówienia publicznego. 

 

Użyte w nowym art. 22 ust. 1a Pzp sformułowanie „minimalne poziomy zdolności” oznacza, 

że określone w warunkach udziału w postępowaniu wartości, wielkości lub wymagania nie 

mogą utrudniać uczciwej konkurencji (umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2636.pdf
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publicznego tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy 

zamówienie mogliby należycie wykonać także inni wykonawcy). 

 

11.4. Warunki udziału w przypadku ubiegania się o zamówienie publiczne przez zakłady pracy 

chronionej. 

 

Na podstawie znowelizowanego art. 22 ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o 

zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej 

oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 

721, z późn. zm.); 

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645); 

3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. 

zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546); 

5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.); 

6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 

680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607); 

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 

8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 

w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573). 
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Na podstawie nowego art. 22 ust. 2a Pzp zamawiający może określić minimalny procentowy 

wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w 

znowelizowanym art. 22 ust. 2 Pzp, w wysokości nie mniejszej niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub innych wykonawców, których działalność, lub działalność 

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych.  

 

11.5. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej. 

 

Na podstawie nowego art. 22b Pzp w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

zamawiający może wymagać, aby wykonawcy byli wpisani do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 

którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub w 

załączniku VII do dyrektywy 2009/81/WE, lub aby spełniali inne wymogi określone w tych 

załącznikach (ust. 1). W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim 

wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenie lub muszą być członkami określonej 

organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju pochodzenia określone usługi, zamawiający 

może również wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie zezwolenie lub status 

członkowski w takiej organizacji (ust. 2).  

 

11.6. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

 

Zgodnie z nowym art. 22c ust. 1 Pzp w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w 

szczególności: 

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny 

roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (pkt 1);  

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych 

wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań (pkt 2);  



  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

85 

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

(pkt 3).  

 

Zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny 

roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, przekraczał dwukrotność wartości 

zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia lub sposobu jego realizacji.  

 

Jeżeli zamawiający będzie wymagać minimalnego rocznego obrotu, w tym określonego 

minimalnego rocznego obrotu w obszarze objętym zamówieniem, przekraczającego 

dwukrotność wartości zamówienia, zamawiający będzie obowiązany wskazać w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub protokole powody zastosowania takiego wymogu (nowy 

art. 22c ust. 2 Pzp).  

 

Zamawiający może również wymagać informacje na temat rocznych sprawozdań finansowych 

wykonawcy wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań, jeżeli określi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na 

podstawie których uwzględnia te informacje (nowy art. 22c ust. 3 Pzp). 

 

Jeżeli zamawiający podzieli zamówienie na części, może określić minimalny roczny obrót także 

w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia, na wypadek, gdyby wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji 

w tym samym czasie (nowy art. 22c ust. 4 Pzp). 

 

Zamawiający może również wymagać posiadania przez wykonawcę odpowiedniego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (wymagać, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia) (nowy art. 22c ust. 1 pkt 3 Pzp). 

 

Link do opinii prawnej UZP: 

 

Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  >>> 

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
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Linki do streszczeń orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących opłaconej polisy, a w przypadku 

jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 

 

Polisa ubezpieczenia OC z odroczonym terminem zapłaty składki ubezpieczeniowej nie spełnia wymogu 

„opłaconej polisy”  >>> 

 

Zamawiający nie może żądać w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polisy w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, a także by polisa obejmowała okres realizacji 

zamówienia publicznego  >>> 

 

Określenie „opłacona” odnosi się bowiem nie tylko do pojęcia „polisa”, ale również do objętego koniunkcją 

„innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  >>> 

 

Okoliczność, że wykonawca nie złożył polisy, a jedynie dokument wystawiony przez brokera ubezpieczeniowego, 

w którym potwierdził on, iż ubezpieczyciel wystawił polisę opatrzony informacją dotyczącą odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu na wymaganą kwotę, okres ubezpieczenia i opłacenie składki w całości, 

nie daje podstawy do wykluczenia wykonawcy  >>> 

 

Rolą polisy OC nie jest potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC z tytułu szkód jakie mogą pojawić się w 

trakcie realizacji umowy  >>> 

 

Grupa wykonawców może wspólnie ubiegać się o zamówienie i w tym celu utworzyć konsorcjum. Czy w takim 

przypadku warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie przez wszystkich członków konsorcjum 

?  >>> 

 

Dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu nie ma znaczenia data sporządzenia aneksu do polisy, 

lecz wyłącznie jego treść, z której jednoznacznie wynika, że wykonawca przed upływem terminu składania ofert 

był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  >>> 

 

Certyfikat ubezpieczeniowy jest innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  >>> 

 

Polisa OC z odroczonym terminem zapłaty składki ubezpieczeniowej (jeżeli ubezpieczyciel przyjął na siebie 

odpowiedzialność przed terminem płatności pierwszej składki), w sytuacji gdy w dacie składania ofert 

wykonawca był objęty ochroną ubezpieczeniową, potwierdza że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej  >>> 

 

Kara umowna za niedostarczenie polisy potwierdzającej kontynuację ubezpieczenia OC w okresie 

obowiązywania umowy  >>> 

 

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, opłaconej polisy, potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności 

http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/polisa-oc-z-odroczonym-terminem-zaplaty-nie-spelnia-wymogu-oplaconej-polisy/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/polisa-oc-z-odroczonym-terminem-zaplaty-nie-spelnia-wymogu-oplaconej-polisy/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/zamawiajacy-nie-moze-zadac-w-celu-wykazania-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-polisy-w-zakresie-nastepstw-nieszczesliwyc/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/zamawiajacy-nie-moze-zadac-w-celu-wykazania-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-polisy-w-zakresie-nastepstw-nieszczesliwyc/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/zamawiajacy-nie-moze-zadac-w-celu-wykazania-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-polisy-w-zakresie-nastepstw-nieszczesliwyc/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okreslenie-oplacona-odnosi-sie-bowiem-nie-tylko-do-pojecia-polisa-ale-rowniez-do-objetego-koniunkcja-innego-dokumentu-potwierdza/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okreslenie-oplacona-odnosi-sie-bowiem-nie-tylko-do-pojecia-polisa-ale-rowniez-do-objetego-koniunkcja-innego-dokumentu-potwierdza/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okreslenie-oplacona-odnosi-sie-bowiem-nie-tylko-do-pojecia-polisa-ale-rowniez-do-objetego-koniunkcja-innego-dokumentu-potwierdza/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okolicznosc-ze-wykonawca-nie-zlozyl-polisy-jedynie-dokument-wystawiony-przez-brokera-ubezpieczeniowego-w-ktorym-potwierdzil-iz-u/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okolicznosc-ze-wykonawca-nie-zlozyl-polisy-jedynie-dokument-wystawiony-przez-brokera-ubezpieczeniowego-w-ktorym-potwierdzil-iz-u/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okolicznosc-ze-wykonawca-nie-zlozyl-polisy-jedynie-dokument-wystawiony-przez-brokera-ubezpieczeniowego-w-ktorym-potwierdzil-iz-u/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/okolicznosc-ze-wykonawca-nie-zlozyl-polisy-jedynie-dokument-wystawiony-przez-brokera-ubezpieczeniowego-w-ktorym-potwierdzil-iz-u/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/rola-polisy-oc-nie-jest-potwierdzenie-posiadania-ubezpieczenia-oc-z-tytulu-szkod-jakie-moga-pojawic-sie-w-trakcie-realizacji-umo1/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/rola-polisy-oc-nie-jest-potwierdzenie-posiadania-ubezpieczenia-oc-z-tytulu-szkod-jakie-moga-pojawic-sie-w-trakcie-realizacji-umo1/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/grupa-wykonawcow-moze-wspolnie-ubiegac-sie-o-zamowienie-i-w-tym-celu-utworzyc-konsorcjum-czy-w-takim-przypadku-warunki-udzialu-w/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/grupa-wykonawcow-moze-wspolnie-ubiegac-sie-o-zamowienie-i-w-tym-celu-utworzyc-konsorcjum-czy-w-takim-przypadku-warunki-udzialu-w/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/grupa-wykonawcow-moze-wspolnie-ubiegac-sie-o-zamowienie-i-w-tym-celu-utworzyc-konsorcjum-czy-w-takim-przypadku-warunki-udzialu-w/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/dla-oceny-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-nie-ma-znaczenia-data-sporzadzenia-aneksu-do-polisy-lecz-wylacznie-jego-tres/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/dla-oceny-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-nie-ma-znaczenia-data-sporzadzenia-aneksu-do-polisy-lecz-wylacznie-jego-tres/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/dla-oceny-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-nie-ma-znaczenia-data-sporzadzenia-aneksu-do-polisy-lecz-wylacznie-jego-tres/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/certyfikat-ubezpieczeniowy-jest-innym-dokumentem-potwierdzajacym-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/certyfikat-ubezpieczeniowy-jest-innym-dokumentem-potwierdzajacym-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/polisa-oc-z-odroczonym-terminem-zaplaty-skladki-ubezpieczeniowej-jezeli-ubezpieczyciel-przyjal-na-siebie-odpowiedzialnosc-przed/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/polisa-oc-z-odroczonym-terminem-zaplaty-skladki-ubezpieczeniowej-jezeli-ubezpieczyciel-przyjal-na-siebie-odpowiedzialnosc-przed/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/polisa-oc-z-odroczonym-terminem-zaplaty-skladki-ubezpieczeniowej-jezeli-ubezpieczyciel-przyjal-na-siebie-odpowiedzialnosc-przed/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/polisa-oc-z-odroczonym-terminem-zaplaty-skladki-ubezpieczeniowej-jezeli-ubezpieczyciel-przyjal-na-siebie-odpowiedzialnosc-przed/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/kara-umowna-za-niedostarczenie-polisy-potwierdzajacej-kontynuacje-ubezpieczenia-oc-w-okresie-obowiazywania-umowy/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/kara-umowna-za-niedostarczenie-polisy-potwierdzajacej-kontynuacje-ubezpieczenia-oc-w-okresie-obowiazywania-umowy/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/614/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/614/
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cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na określoną sumę 

ubezpieczenia, z wyłączeniem sublimitów na pojedyncze zdarzenia ?  >>> 

 

 

Linki do zagadnień omówionych w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15: 

 

Cel polisy i znaczenie polisy (lub innego dokumentu) wyrażające się istnieniem ważnego, korespondującego z 

przedmiotem zamówienia, ubezpieczenia - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15  >>>  

 

Złożenie w postępowaniu, w ramach ubezpieczenia zbiorowego certyfikatu lub zaświadczenia zamiast polisy - 

wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15  >>>  

Ograniczenia sumy ubezpieczenia o franszyzy redukcyjne - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15  >>>  

 

Polisa z odroczonym terminem płatności składki - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15  >>>  

 

Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej przez wykonawcę działalnością gospodarczą związanej z przedm iotem 

zamówienia - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15  >>>  

 

Wnioski końcowe - wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15  >>>  

 

 

Użycie w nowym art. 22c ust. 1 Pzp sformułowania „może wymagać w szczególności” 

oznacza, że zamawiający może również żądać od wykonawcy posiadania środków finansowych 

lub zdolności kredytowej na rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej. 

 

Linki do streszczeń orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących posiadania środków finansowych 

lub zdolności kredytowej na rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej: 

 

Nie można utożsamiać deklaracji o możliwości wystąpienia o kredyt z ustaleniem przeprowadzenia weryfikacji 

sytuacji podmiotu, który z takiej możliwości miałby skorzystać. Złożenie opinii bankowej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego ma na celu sprawdzenie, czy wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i 

ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia  >>>  

 

Czy złożenie przez wykonawcę potwierdzenia stanu salda może być dokumentem potwierdzającym wysokość 

posiadanych środków finansowych, a tym samym spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej ?  >>>  

 

Wykazywanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku nie musi świadczyć, że wykonawca przez cały 

okres wykonywania zamówienia takim potencjałem będzie się legitymował  >>>  

 

http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/614/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/614/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/1-cel-polisy-i-znaczenie-polisy-lub-innego-dokumentu-wyrazajace-sie-istnieniem-waznego-korespondujacego-z-przedmiotem-zamowienia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/1-cel-polisy-i-znaczenie-polisy-lub-innego-dokumentu-wyrazajace-sie-istnieniem-waznego-korespondujacego-z-przedmiotem-zamowienia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/zlozenie-w-postepowaniu-w-ramach-ubezpieczenia-zbiorowego-certyfikatu-lub-zaswiadczenia-zamiast-polisy-wyrok-z-dnia-12-lutego-20/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/zlozenie-w-postepowaniu-w-ramach-ubezpieczenia-zbiorowego-certyfikatu-lub-zaswiadczenia-zamiast-polisy-wyrok-z-dnia-12-lutego-20/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/3-ograniczenia-sumy-ubezpieczenia-o-franszyzy-redukcyjne-wyrok-z-dnia-12-lutego-2015-r-kio-17915/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/4-polisa-z-odroczonym-terminem-platnosci-skladki-wyrok-z-dnia-12-lutego-2015-r-kio-17915/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/5-ubezpieczenie-w-zakresie-prowadzonej-przez-wykonawce-dzialalnoscia-gospodarcza-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia-wyrok-z-dnia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/5-ubezpieczenie-w-zakresie-prowadzonej-przez-wykonawce-dzialalnoscia-gospodarcza-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia-wyrok-z-dnia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-polisa-oc/6-wnioski-koncowe-wyrok-z-dnia-12-lutego-2015-r-kio-17915/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/nie-mozna-utozsamiac-deklaracji-o-mozliwosci-wystapienia-o-kredyt-z-ustaleniem-przeprowadzenia-weryfikacji-sytuacji-podmiotu-kto/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/nie-mozna-utozsamiac-deklaracji-o-mozliwosci-wystapienia-o-kredyt-z-ustaleniem-przeprowadzenia-weryfikacji-sytuacji-podmiotu-kto/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/nie-mozna-utozsamiac-deklaracji-o-mozliwosci-wystapienia-o-kredyt-z-ustaleniem-przeprowadzenia-weryfikacji-sytuacji-podmiotu-kto/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/nie-mozna-utozsamiac-deklaracji-o-mozliwosci-wystapienia-o-kredyt-z-ustaleniem-przeprowadzenia-weryfikacji-sytuacji-podmiotu-kto/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-zlozenie-przez-wykonawce-potwierdzenia-stanu-salda-moze-byc-dokumentem-potwierdzajacym-wysokosc-posiadanych-srodkow-finansow/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-zlozenie-przez-wykonawce-potwierdzenia-stanu-salda-moze-byc-dokumentem-potwierdzajacym-wysokosc-posiadanych-srodkow-finansow/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-zlozenie-przez-wykonawce-potwierdzenia-stanu-salda-moze-byc-dokumentem-potwierdzajacym-wysokosc-posiadanych-srodkow-finansow/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/wykazywanie-srodkow-finansowych-zgromadzonych-na-rachunku-nie-musi-swiadczyc-ze-wykonawca-przez-caly-okres-wykonywania-zamowieni/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/wykazywanie-srodkow-finansowych-zgromadzonych-na-rachunku-nie-musi-swiadczyc-ze-wykonawca-przez-caly-okres-wykonywania-zamowieni/
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Nie można uznać za równe traktowanie wykonawców sytuacji, gdy wykonawcy będą brali udział w postępowaniu 

na odmiennych zasadach opierając się jedni na treści siwz, inni na treści ogłoszenia  >>>  

 

Dokumentem potwierdzającym wysokość posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym może być 

potwierdzenie stanu salda  >>>  

Termin wystawienia opinii bankowej  >>>  

 

Czy depesze SWIFT w których treści znajduje się informacja o wystawieniu przez gwaranta (bank) gwarancji na 

wymagana przez zamawiającego kwotę wadium stanowi skuteczne wniesienie wadium, jeżeli gwarancja, o której 

mowa jest w depeszach, nigdy nie została zamawiającemu przedstawiona ani tym bardziej złożona w formie 

wymaganej w SIWZ ?  >>>  

 

Czy informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych na rachunku bankowym środków finansowych 

może mieć postać dokumentu elektronicznego ?  >>>  

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej, 

wykonawcy obowiązani byli wykazać posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie 

mniejszą niż 200.000 zł oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę  >>>  

 

W przypadku realizacji zamówienia publicznego wybrany wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania kredytu 

i nie musi danej inwestycji finansować z takich źródeł  >>>  

 

Posiadane kredyty oraz limity kredytowe nie świadczą o zdolności kredytowej bieżącej, czyli posiadanej w 

momencie ubiegania się o udzielenie zamówienia  >>>  

 

Zamawiający zamieścił w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, że wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 40% ceny złożonej oferty  >>>  

 

11.7. Zdolności techniczne lub zawodowe oraz uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności. 

 

Jeżeli zamawiający zdecyduje się na ocenę zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, 

będzie mógł postawić (określić) minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia, gdy warunki takie będą umożliwiać realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (nowy art. 22d ust. 1 Pzp). 

 

http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/nie-mozna-uznac-za-rowne-traktowanie-wykonawcow-sytuacji-gdy-wykonawcy-beda-brali-udzial-w-postepowaniu-na-odmiennych-zasadach-o/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/nie-mozna-uznac-za-rowne-traktowanie-wykonawcow-sytuacji-gdy-wykonawcy-beda-brali-udzial-w-postepowaniu-na-odmiennych-zasadach-o/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/dokumentem-potwierdzajacym-wysokosc-posiadanych-srodkow-finansowych-na-rachunku-bankowym-moze-byc-potwierdzenie-stanu-salda/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/dokumentem-potwierdzajacym-wysokosc-posiadanych-srodkow-finansowych-na-rachunku-bankowym-moze-byc-potwierdzenie-stanu-salda/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/termin-wystawienia-opinii-bankowej/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-depesze-swift-w-ktorych-tresci-znajduje-sie-informacja-o-wystawieniu-przez-gwaranta-bank-gwarancji-na-wymagana-przez-zamawia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-depesze-swift-w-ktorych-tresci-znajduje-sie-informacja-o-wystawieniu-przez-gwaranta-bank-gwarancji-na-wymagana-przez-zamawia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-depesze-swift-w-ktorych-tresci-znajduje-sie-informacja-o-wystawieniu-przez-gwaranta-bank-gwarancji-na-wymagana-przez-zamawia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-depesze-swift-w-ktorych-tresci-znajduje-sie-informacja-o-wystawieniu-przez-gwaranta-bank-gwarancji-na-wymagana-przez-zamawia/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-informacja-informacji-banku-potwierdzajaca-wysokosc-posiadanych-na-rachunku-bankowym-srodkow-finansowych-moze-miec-postac-do/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/czy-informacja-informacji-banku-potwierdzajaca-wysokosc-posiadanych-na-rachunku-bankowym-srodkow-finansowych-moze-miec-postac-do/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/na-potwierdzenie-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-dotyczacego-zdolnosci-ekonomicznej-i-finansowej-wykonawcy-obowiazani/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/na-potwierdzenie-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-dotyczacego-zdolnosci-ekonomicznej-i-finansowej-wykonawcy-obowiazani/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/na-potwierdzenie-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-dotyczacego-zdolnosci-ekonomicznej-i-finansowej-wykonawcy-obowiazani/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/na-potwierdzenie-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-dotyczacego-zdolnosci-ekonomicznej-i-finansowej-wykonawcy-obowiazani/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/na-potwierdzenie-spelniania-warunku-udzialu-w-postepowaniu-dotyczacego-zdolnosci-ekonomicznej-i-finansowej-wykonawcy-obowiazani/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/w-przypadku-realizacji-zamowienia-publicznego-wybrany-wykonawca-nie-jest-zobowiazany-do-uzyskania-kredytu-i-nie-musi-danej-inwes/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/w-przypadku-realizacji-zamowienia-publicznego-wybrany-wykonawca-nie-jest-zobowiazany-do-uzyskania-kredytu-i-nie-musi-danej-inwes/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/posiadane-kredyty-oraz-limity-kredytowe-nie-swiadcza-o-zdolnosci-kredytowej-biezacej-czyli-posiadanej-w-momencie-ubiegania-sie-o/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/posiadane-kredyty-oraz-limity-kredytowe-nie-swiadcza-o-zdolnosci-kredytowej-biezacej-czyli-posiadanej-w-momencie-ubiegania-sie-o/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/zamawiajacy-zamiescil-w-opisie-sposobu-dokonywania-oceny-spelniania-warunku-dotyczacego-sytuacji-ekonomicznej-i-finansowej-ze-wy/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/zamawiajacy-zamiescil-w-opisie-sposobu-dokonywania-oceny-spelniania-warunku-dotyczacego-sytuacji-ekonomicznej-i-finansowej-ze-wy/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/warunki-udzialu-w-postepowaniu-art-22-ust-1-pkt-4-informacja-banku/zamawiajacy-zamiescil-w-opisie-sposobu-dokonywania-oceny-spelniania-warunku-dotyczacego-sytuacji-ekonomicznej-i-finansowej-ze-wy/
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Zamawiający może również, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznej lub zawodowej (np. nie dysponuje osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi lub narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia), jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (może spowodować niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia publicznego) (nowy art. 22d ust. 2 Pzp). 

 

12. Zmiany w wykluczeniu z postępowania wykonawcy.  

 

12.1. Zmiany w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 

Po nowelizacji zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

(…) 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13;  

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
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17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu;  

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 

544);  

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Ponadto w art. 24 Pzp zostały uchylone ust. 2-3, a po ust. 4 został dodany ust. 5. 

 

Na podstawie nowego art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 

gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp:  

a) zamawiającym,  
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b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w nowym art. 17 ust. 2a Pzp 

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 

karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w nowym art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie nowego art. 24 ust. 5 Pzp, 

wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji (nowe art. 24 ust. 6 i art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp). 

 

Zgodnie z nowym art. 24 ust. 7 Pzp wykluczenie z postępowania wykonawcy będzie możliwe:  

1) w przypadkach, o których mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. 

a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w nowym art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w nowym art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. 

d) Pzp,  

b) w nowym art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,  

c) nowym w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Pzp 
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 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

12.2. „Samooczyszczenie” wykonawcy.  

 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie nowych przepisów art. 24 ust. 1 pkt 

13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy 

(nowy art. 24 ust. 8 zdanie pierwsze Pzp).  

 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (nowy 

art. 24 ust. 8 zdanie drugie Pzp). 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust. 8. (nowy art. 24 ust. 9 Pzp). 
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W przypadkach, o których mowa w nowym art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp (w sytuacji, gdy 

wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

wykonawca, którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu), 

przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji 

(nowy art. 24 ust. 10 Pzp). 

 

13. Rażąco niska cena. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 

1) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

2) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

3) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

4) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę
18

; 

5) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

                                                 
18

 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. 

zm.). 
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Znowelizowany art. 90 ust. 1 Pzp zawiera ogólną zasadę, zgodnie z którą zamawiający zawsze może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą wydawać się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego (…). 

 

W opinii „Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych” UZP stwierdził, że „(…) zaistnienie wątpliwości po stronie 

zamawiającego stanowi podstawową okoliczność uruchamiającą procedurę żądania wyjaśnień w celu 

ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, należy zaznaczyć, że bez względu na brak zaistnienia 

okoliczności przykładowo wymienionych w art. 90 ust. 1 Pzp, w razie wystąpienia wątpliwości 

odnośnie wartości zaoferowanej przez wykonawcę ceny, zamawiający jest zawsze uprawniony wezwać 

tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień”. 

 

Jeżeli cena całkowita oferty nie będzie niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, badanie ceny pod kątem rażąco niskiej ceny powinno być 

zindywidualizowane i zależne od specyfiki danego przedmiotu zamówienia.  

 

Zgodnie natomiast z nowym art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty 

będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 

towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający będzie obowiązany zwrócić się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych, które nie będą wymagać 

wyjaśnienia. 

 

Średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert złożonych obejmuje również cenę oferty badanej w 

zakresie rażąco niskiej ceny oraz ceny ofert odrzuconych. Średnia arytmetyczna cen wszystkich 

złożonych ofert nie obejmuje natomiast ceny oferty złożonej po terminie składania ofert.  

 

Na podstawie nowego art. 90 ust. 1a pkt 2 Pzp zamawiający może natomiast zwrócić się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/razaco-niska-cena-w-swietle-obowiazujacych-od-dnia-19-pazdziernika-2014-r.-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/razaco-niska-cena-w-swietle-obowiazujacych-od-dnia-19-pazdziernika-2014-r.-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
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które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych. Istotne 

części składowe zaoferowanej ceny (np. ceny jednostkowe) lub kosztu (np. wartość kosztu nabycia lub 

innych kosztów cyklu życia (kosztów badania, projektowania przemysłowego, produkcji, transportu, 

naprawy, utrzymania przez okres istnienia, szkolenia)) to elementy ceny lub kosztu zawarte składające 

się na kalkulację zaoferowanej ceny lub kosztu, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, których 

wartość może wskazywać, że wykonawca nie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

Wykonawca może w wyjaśnieniach podać inne niż żądał zamawiający obiektywne czynniki mające 

wpływ na zaoferowaną cena lub koszt, lub ich istotne części składowe oraz złożyć inne niż żądał 

zamawiający dowody potwierdzające, że oferowana cena lub koszt oferty, lub ich istotne części 

składowe nie powinny budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów.  

 

W złożonych wyjaśnieniach wykonawca może powoływać się na udzielone rabaty, posiadanie 

wyrobów budowlanych nabytych na szczególnie korzystnych warunkach, zmechanizowanie i 

usprzętowienie, które pozwalają na obniżenie kosztów pracy ludzkiej, jej ulepszenie i przyspieszenie, 

a także strukturę pracowników planowanych przez niego do zatrudnienia.  

 

W złożonych wyjaśnieniach wykonawca może natomiast powoływać się na zdarzenia przyszłe i 

niepewne. Wykonawcy wolno opisać dowolne przyczyny uzasadniające rzetelną kalkulację ceny 

ofertowej, jednak pod warunkiem, że mają one charakter obiektywny, dający się zweryfikować (zob. 

wyrok z dnia 13 listopada 2012 r., KIO 2354/12). W wyroku z dnia 27 lutego 2015 r., KIO 267/15 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „obowiązkiem wykonawcy jest dokonanie rzetelnej 

kalkulacji konkretnego zamówienia, jego rzeczywistych kosztów, nie zaś kalkulowanie ceny z 

założeniem częściowego finansowania zamówienia z pozostałej działalności wykonawcy” oraz że 

„Sprzedaż usług poniżej kosztów świadczenia ma na celu uzyskanie zamówienia przez utrudnianie 

dostępu do rynku innym przedsiębiorcom, których swoboda uczestniczenia w działalności 

gospodarczej i konkurowania zostaje ograniczona. Takie działanie zagraża interesom wykonawców, 

którzy prawidłowo skalkulowali ceny i znaleźli się w gorszej sytuacji podczas oceny ofert i 

niewątpliwie utrudniło tym wykonawcom dostęp do rynku mimo zaoferowania usług zgodnie z 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2354.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0267.pdf


  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

96 

wymogami zamawiającego i za realną cenę. Zaniżenie sprzedaży usług, które prowadzi do eliminacji z 

rynku danych usług innych wykonawców jest niedozwolone i nie zasługuje na ochronę. Z uwagi na 

powyższe, oferta Konsorcjum N. podlega odrzuceniu również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy 

P.z.p.”. 

  

Zaistnienie po stronie wykonawcy obiektywnych czynników wpływających na wyliczenia 

zaoferowanej ceny lub kosztu powinno być udowodnione. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp „zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu”. 

Wykonawca, który składa wyjaśnienia oraz dowody dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu powinien 

złożyć dowody wskazujące, co spowodowało wyliczenie zaoferowanej ceny lub kosztu, lub ich 

istotnych części składowych. Ocena złożonych przez wykonawcę wyjaśnień oraz dowodów stanowi 

podstawę do uznania bądź nie, że zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, są 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wykonawca wykona przedmiot zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.  

 

Zamawiający będzie odrzucać ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami będzie potwierdzać, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie obowiązany złożyć 

wyjaśnienia, które w sposób nie budzący wątpliwości pozwolą na ustalenie, czy oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. „Wyjaśnienia powinny być jak najbardziej 

szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały 

wątpliwości co do prawidłowej jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych 

oświadczeniach wykonawcy, gdyż art. 90 ust. 3 ustawy mówi o dowodach na ich potwierdzenie. Ciężar 

dowodu, że cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy składającym ofertę, a nie na 

zamawiającym, który w dodatku nie musi „podpowiadać" wykonawcy dlaczego uważa cenę za zbyt 

niską.”
19

.  

 

W wyroku z dnia 17 marca 2009 r., KIO/UZP 262/09 Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła 

stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 r., V Ca 

2214/06, „że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie 

jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych: przekonujących, że 

zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Uwzględniając powyższe, skład orzekający 

                                                 
19

 Zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Ca 1299/09. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0262.pdf
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Izby uznał, że zdawkowe, ogólne i uniwersalnej wręcz natury wyjaśnienia odwołującego potwierdzają, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co obligowało 

zamawiającego do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Należy bowiem uznać, że wszczęcie przez zamawiającego procedury wyjaśniającej 

niezakwestionowane w terminie przez odwołującego) ustanawia domniemanie prawne zaoferowania 

przez wzywanego do złożenia wyjaśnień wykonawcę ceny rażąco niskiej”. 

 

Przepisy Pzp nie przewidują możliwości odwołania złożonych wyjaśnień. Odwołanie złożonych 

wyjaśnień lub dowodów będzie uznane za niedopuszczalne prowadzenie między zamawiającym a 

wykonawcą negocjacji dotyczących zaoferowanej przez wykonawcę ceny lub kosztu.  

 

Zamawiający w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, są 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia może również badać ceny jednostkowe, które 

mogą mieć również cechy samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych świadczeń składających 

się na złożone zamówienie i w takim przypadku ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, mogą być 

rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danego elementu zamówienia (zob. 

wyroki KIO 1734/12, KIO 437/13, KIO 1844/14, KIO 343/15 oraz Sądu Okręgowego w Olsztynie z 

dnia 15 listopada 2012 r., V Ga 106/12). 

 

W wyroku z dnia 2 lutego 2016 r. KIO 51/16 Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła kierowanych 

pod adresem zamawiającego w odwołaniu zarzutu braku podstaw do badania cen jednostkowych pod 

kątem rażąco niskiej ceny w związku z treścią art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i uznała, że „Skoro 

zamawiający w SIWZ a konkretnie w Formularzu ofertowym nie żądał ceny całkowitej (jednolitej) 

usługi utrzymania i konserwacji ekranów akustycznych to nierzeczywistym wydaje się oczekiwanie 

żądania ceny całkowitej, która w ofercie wykonawców nie jest podawana czyli nie istnieje. 

Argumentację o braku podstaw badania cen jednostkowych przez zamawiającego przywoływano już 

na etapie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny chociażby czynił to wykonawca wybrany. 

Niemniej żaden z wykonawców żądania wyjaśnienia cen jednostkowych czynności wchodzących w 

skład usługi pod kątem rażąco niskiej ceny nie zaskarżył na etapie wezwania do złożenia wyjaśnień. 

Stąd argumentacja w tym zakresie przedstawiana w odwołaniu jest spóźniona. Niemniej Izba powyżej 

przedstawiła swoje stanowisko w tym zakresie. W ocenie Izby żaden przepis prawa nie zabrania 

zamawiającemu takiej konstrukcji podania ceny ofertowej a w konsekwencji żądanie zamawiającego 

wyjaśnień poszczególnych cen jednostkowych czynności wchodzących w zakres usługi nie narusza art. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1734.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0437.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1844.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0343.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0051.pdf
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90 ust.1 ustawy Pzp. Tym samym skoro zamawiający ma prawo badania cen jednostkowych czynności 

wchodzących w zakres usługi to ma obowiązek podania ich wartości szacunkowej na etapie 

sporządzania oferty. Reasumując zarzut odwołania sformułowany jako naruszenie art. 90 ust. 1 

poprzez uznanie, że przesłankę rażąco niskiej ceny oferty mogą stanowić w danym przypadku 

poszczególne ceny jednostkowe oferty odwołującego nie został udowodniony. W ocenie Izby 

zamawiający miał prawo badać i mógł jedynie badać ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny przez 

badanie cen jednostkowych czynności wchodzących w zakres usługi (31 czynności).”. 

 

W wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 r., KIO 1734/12 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, 

że skoro „w pakiecie nr 18, podstawą płatności będzie de facto cena jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę dla każdego elementu (filtra) dostawy ujętego w formularzu - tabeli dla pakietu nr 18”, to 

oznacza, że „poszczególne dostawy w ramach pakietu nr 18 należy traktować samodzielnie, a cenę za 

wykonanie danej dostawy, jako cenę za odrębną część zamówienia - elementu w tym pakiecie”. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że „zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, w tym projektem umowy oraz ofertą wykonawcy, obowiązującą formą wynagrodzenia 

będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu 

cenowym oraz ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych filtrów z danego pakietu. Z 

powyższego wynika, że w tym postępowaniu o zamówienie publiczne ceny jednostkowe w pakiecie nr 

18 nie są wielkościami o wewnętrznym, technicznym znaczeniu, które miałyby, co najwyżej 

zobrazować sposób kalkulacji ceny za wykonanie zamówienia, albo służyć jedynie prezentacji 

elementów, jakie składają się na cenę za wykonanie zamówienia, ale są to ceny rzeczywiste - do 

zapłaty. Powyższe wskazuje, że ceną za wykonanie zamówienia nie będzie wyłącznie łączna cena 

podana w ofercie za wykonanie dostawy w pakiecie nr 18 w ilościach wymaganych i wskazanych w 

formularzu, ale cena za dostawę rzeczywiście wykonaną. W tych okolicznościach należy uznać, że ceny 

jednostkowe mają, zatem cechy samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych dostaw składających 

się na złożone zamówienie. Wobec powyższego, ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, mogą być 

rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danego elementu dostawy. Izba 

stwierdza również, że kwestionowana w odwołaniu cena jednostkowa (0,03 zł) w ofercie S. pod poz. 3 

w pakiecie nr 18 - zasadnie wywołała wątpliwości Odwołującego, albowiem z porównania cen 

stosowanych przez tego wykonawcę - na co wskazał Odwołujący - wynika, że oferta cenowa S. za 

produkt - filtr antybakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych - jest w niektórych 

przypadkach zaniżona aż o 120 razy. Tym samym wykonawca S. powinien zostać wezwany do złożenia 

wyjaśnień dotyczących elementu dostawy przedstawionego w ofercie w kwestionowanym zakresie na 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1734.pdf
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podstawie art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p., w celu ustalenia, czy cena za ten produkt nie ma charakteru 

rażąco niskiej.”. Stanowisko wyrażone w wyroku KIO 1734/12 zostało podtrzymane przez Sąd 

Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 15 listopada 2012 r., V Ga 106/12. 

 

W wyroku z dnia 24 września 2014 r., KIO 1844/14 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

„(…) pojęcie rażąco niskiej ceny nie zostało w Pzp zdefiniowane i stanowi ono pojęcie subiektywne, 

które należy odnosić do danego przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę przyjmuje się ofertę, 

której cena jest nierealna, odbiega od rzeczywistej wartości zamówienia i wskazuje na fakt wykonania 

zamówienia poniżej jego kosztów. Badanie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny powinno być 

zindywidualizowane, zależne od realiów danego postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza nie 

zgodziła się ze stanowiskiem odwołującego, iż badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny może podlegać 

wyłącznie cena za cały przedmiot zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

wprawdzie, w postępowaniu kryterium oceny ofert stanowi cena całkowita obliczona zgodnie z 

formularzem ofertowym, jednak kalkulacja ceny za całość zamówienia była dokonywana przez 

wykonawców jedynie na użytek porównania ofert. „Jak przyznał sam odwołujący, przedmiot 

zamówienia nie jest usługą, w ramach której ilości poszczególnych rodzajów prac określonych przez 

zamawiającego w kosztorysie będą stałe i nie będą ulegać zmianie. Z tego względu zamawiający 

przewidział, iż wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy według określonych w ofercie cen 

jednostkowych (…). Zgodnie z postanowieniami specyfikacji, ceny jednostkowe powinny uwzględniać 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (…). Z uwagi na to, że to ceny jednostkowe będą 

stanowiły podstawę do obliczenia ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy, każda z tych cen powinna 

była zostać obliczona w sposób realny, rynkowy.”. W tej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że analizowanie zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu cen jednostkowych pod 

kątem rażąco niskiej ceny jest w pełni uprawnione. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, 

zaoferowane przez odwołującego ceny jednostkowe mogły budzić uzasadnione wątpliwości 

zamawiającego i zasadnie stały się podstawą do wezwania odwołującego do wyjaśnień elementów 

oferty mających wpływ na cenę. Za prawidłowy Krajowa Izba Odwoławcza uznała również sposób, w 

jaki zamawiający dokonał wezwania. Zamawiający w wezwaniu w sposób nie budzący wątpliwości 

wskazał wykonawcy, w jakim zakresie oczekuje wyjaśnień i jakie elementy powinna zawierać 

przedstawiona kalkulacja. W wyjaśnieniach wykonawca (odwołujący) nie wykazał realności 

zaoferowanych cen jednostkowych kwestionowanych przez zamawiającego, a wskazane przez niego w 

wyjaśnieniach okoliczności nie uzasadniają określenia cen na poziomie 1,05 zł. Wyjaśnienia złożone 

przez odwołującego w żaden sposób nie uzasadniały wyceny wykonania 1 km pasa płużenia, 1 km 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1844.pdf
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pasa posypywania chlorkiem sodu w trakcie płużenia, 1 km pasa posypywania mieszanką chlorku sodu 

z chlorkiem wapnia w trakcie płużenia czy 1 km pasa posypywania kruszywem na jedynie 1,05 zł. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przyjęcie, że możliwe jest wykonanie tych usług za cenę 

określoną przez odwołującego byłoby sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. Na nierealność 

oferowanych cen wskazuje wycena 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu w trakcie płużenia na 1,05 

zł, podczas gdy 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu bez płużenia odwołujący wycenił na 949,49 zł. 

Analogicznie rysuje się sytuacja w przypadku wyceny 1 km pasa posypywania mieszanką chlorku sodu 

z chlorkiem wapnia (1,05 zł w trakcie płużenia i 3059,47 zł bez płużenia). W ocenie Izby, wyjaśnienia 

złożone przez odwołującego prowadzą do wniosku, iż odwołujący pozwolił sobie na zupełną 

dowolność w kształtowaniu cen jednostkowych przenosząc większość kosztów do pozycji 1 i 2 

Załącznika nr 1a do formularza oferty, tj. do pozycji, które będą najczęściej realizowane, co z uwagi 

na sposób dokonywania płatności w przedmiotowym zamówieniu nie może się ostać.”. 

 

Na uwagę zasługuje również stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 12 

marca 2013 r. KIO 437/13, iż „W orzecznictwie i doktrynie mających za przedmiot kwestie związane z 

pojęciem rażąco niskiej ceny podkreśla się, iż ceną rażąco niską jest cena nierealistyczna, a więc taka, 

która prowadzi do zachwiania ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron stosunku 

zobowiązaniowego. W ocenie Izby dokonana przez Zamawiającego ocena złożonych wyjaśnień była 

prawidłowa. Nie sposób bowiem założyć, iż jednostkowa cena nie pozwalająca nawet na pokrycie 

kosztów paliwa, przy szeregu dodatkowych i koniecznych elementów wchodzących w zakres 

świadczenia (materiały, czynności dezynfekcji, koszty stałe) nie może zostać uznana za rażąco niską.”. 

 

Do możliwości badania cen jednostkowych w ramach badania rażąco niskiej ceny Krajowa Izba 

Odwoławcza odniosła się również w wyroku z dnia 9 marca 2015 r., KIO 343/15 stwierdzając, że „w 

dopuszczono możliwość badania cen jednostkowych, jeżeli wartości te stanowić będą samodzielną 

postawę rozliczania wynagrodzenia oraz oceniane są w sposób odrębny. Taki zaś system rozliczania i 

oceny przyjęty został w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Automatyczne przyjmowanie, wyłącznie na podstawie kryterium arytmetycznego, że cena poniżej 

pewnego poziomu jest ceną rażąco niską, jest niedopuszczalne. Ocena, czy zaoferowana cena jest 

niewiarygodna, dokonywana jest w świetle złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, gdy w 

okolicznościach sprawy zachodziły podstawy do wszczęcia takiej procedury wyjaśniającej. Przenosząc 

powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, jednoznacznie podkreślić należy, że w ocenie 

składu orzekającego Izby przedmiotowej sprawie, wystąpienie do wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0437.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0437.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0343.pdf
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Pzp o wyjaśnienie elementów mających wpływ na wysokość ceny stanowi domniemanie, że 

zaproponowana w ofercie cena jednostkowa za pełnienie dyżuru nosi znamiona ceny rażąco niskiej. 

(…). W odrzuconej ofercie cena za godzinę wynosi 197 zł netto, natomiast zryczałtowana cena za 

godzinę dyżuru wynosi 25 zł netto.”. 

 

W wyroku z dnia 18 listopada 2015 r., KIO 2301/15; KIO 2302/15 Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że czynność wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny ma 

charakter jednorazowy („Co do zasady przyjmuje się w orzecznictwie, ze czynność wezwania do 

złożenia wyjaśnień ma charakter jednorazowy.”), jednak dopuszczalna jest sytuacja, w której 

zamawiający szczegółowo wyjaśnia za każdym razem inne elementy cenowe oferty („Odwołujący 

twierdzili natomiast, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający aż trzykrotnie wzywał 

Przystępującego S. (…) do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny, i choć wezwań rzeczywiście było trzy, to 

każde z nich odnosiło się do innych kwestii, w tym pierwsze dotyczyło kwestii ceny, następne zaś 

związane były z innymi wątpliwościami Zamawiającego, które tylko pośrednio związane były z 

pierwotnie uzyskanymi od wykonawcy wyjaśnieniami.”). 

 

14. Zmiany w kryteriach oceny ofert.  

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena 

lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;  

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 

Pzp, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;  

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;  

4) aspekty innowacyjne;  

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;  

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób 

dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2 Pzp kryteria oceny ofert muszą 

odnosić się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2301_2302.pdf
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Kryteria oceny ofert będą odnosić się do przedmiotu zamówienia publicznego (związane z 

przedmiotem zamówienia), jeżeli będą dotyczyć robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być 

zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do 

poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na 

rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia (nowy art. 91 ust. 2c Pzp). 

 

Zgodnie z nowym art. 91 ust. 2d Pzp zamawiający musi określić kryteria oceny ofert w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez 

wykonawców. Oznacza to, że opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, musi umożliwić zamawiającemu 

dokonanie obiektywnej oceny ofert.  

 

Kryteria powinny co do zasady być mierzalne i zobiektyzowane. 

 

Czy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne ? 

 

W wyroku z dnia 14 grudnia 2012 r., KIO 2636/12 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przepisy Pzp nie zabraniają 

zamawiającemu określenia kryteriów oceny ofert, które charakteryzować się będą pewnym poziomem subiektywizmu. 

 

Stan faktyczny:  

 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp, poprzez subiektywne i naruszające uczciwą konkurencję 

określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert wraz ze sposobem 

przeprowadzenia prezentacji próbki oferowanego systemu 

  

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający postanowił, że w ramach kryterium „ocena prezentacji” 

ocena oferowanego Systemu dokonana zostanie przez Zamawiającego według Zasad Oceny Prezentacji oraz 

scenariuszy prezentacji, przedstawionych w SIWZ. „Ocenie będą podlegać prezentacje próbek, podczas których 

zostaną przedstawione zagadnienia przewidziane w scenariuszach. Ocena prezentacji polegać będzie na oddzielnej 

ocenie każdego z zagadnień określonych w scenariuszach prezentacji przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. 

Każdy oceniający przypisuje ocenę TAK lub NIE do każdego z elementów weryfikowanych w obrębie każdego z 

zagadnień. Stosunek procentowy odpowiedzi twierdzących (TAK) do liczby elementów weryfikowanych w danym 

zagadnieniu będzie skutkował przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z poniższą regułą: 

 do 49,99 % - 0 pkt 

 50,00 % - 59,99 % - 1 pkt 

 60,00 % - 69,99 % - 2 pkt 

 70,00 % - 79,99 % - 3 pkt 

 80,00 % - 89,99 % - 4 pkt 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2636.pdf
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 90,00 % - 100,00 % - 5 pkt. 

  

Każdy z Członków Komisji Przetargowej oceni każde z zagadnień i zostanie z tych ocen wyliczona średnia arytmetyczna 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli w którymkolwiek z zagadnień oferta uzyska 0 pkt, Zamawiający 

odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. Każda oferta w ramach opisanej powyżej oceny może 

uzyskać maksymalnie 95 punktów (19 zagadnień ocenianych po maksymalnie 5 punktów). Z kolei w Części III SIWZ, 

rozdziale 3 zamawiający opisał scenariusz prezentacji, który obejmował 19 zagadnień. W ramach każdego z zagadnień 

wskazano listę elementów, podlegających weryfikacji w ramach zagadnienia. Opisano również cele prezentacji w 

każdym zagadnieniu. 

  

Uzasadnienie prawne:  

  

W uzasadnieniu prawnym Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że przepisy Pzp nie zabraniają zamawiającemu 

określenia kryteriów oceny ofert, które charakteryzować się będą pewnym poziomem subiektywizmu oraz że 

uzasadnione jest to „zwłaszcza w przypadku kryteriów o charakterze jakościowym.”. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła 

się z odwołującym, że „jakościowe kryteria oceny ofert powinny być tak skonstruowane, aby maksymalnie ograniczyć 

subiektywne odczucie i preferencje oceniającego. Jednakże wbrew wywodom odwołującego, w ocenie Izby, 

zamawiający temu wymaganiu sprostał. Zamawiający wskazał, że w kryterium „ocena prezentacji” będą weryfikowane 

funkcjonalności (zagadnienia) wymienione w Rozdziale 3, Części III SIWZ. Analiza zaś tych postanowień SIWZ 

prowadziła do wniosku, że lista zagadnień miała charakter zamknięty i liczyła 19 pozycji. Co więcej, zamawiający dołożył 

dużej staranności w celu wyspecyfikowania zamkniętej listy elementów, które w ramach danego zagadnienia będą 

weryfikowane. Wreszcie wskazano w SIWZ w sposób wyraźny, jaki będzie cel prezentacji. 

  

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się natomiast z odwołującym, że „zasady oceny kryterium „ocena prezentacji” 

pozwalały zamawiającemu na zupełną dowolność oceny propozycji składanych przez wykonawców. Przeciwnie, 

dowolność czy ocenność została ograniczona do minimum, co należy do rzadkości przy konstruowaniu kryteriów oceny 

ofert o charakterze jakościowym. 

  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „wbrew wywodom odwołującego, żaden przepis nie wymaga, aby ocena 

zamawiającego nie mogła być wypadkową ocen dokonywanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej. 

Uszło uwadze odwołującego, że niektóre elementy weryfikowane w ramach poszczególnych zagadnień mają charakter 

ocenny.”. 

 

 

W postępowaniu na usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w zakresie zamówień publicznych, 

jakość opinii prawnej może być kryterium oceny ofert 

 

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r., KIO 1630/14 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że jakość opinii prawnej może być 

kryterium oceny ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Zamawiający relatywnie szczegółowo opisał 

procedurę badania próbki, jaką ma być opracowana opinia prawna z zakresu zastosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz poprawności zastosowania taryfikatora. Wskazywane przez Odwołującego, jako 

nieprecyzyjne i niedookreślone kryteria, przez pryzmat, której oceniana będzie opinia, takie jak „poprawność", 

„niezbędność", „trafność" czy „kompletność”, zestawione z przedmiotem zamówienia, nie mogą być uznane za 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1630.pdf
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nieodpowiednie do przedmiotu zamówienia. Trudno jest bowiem przyjąć jednolitą, opartą o skwantyfikowane kryteria z 

góry przyznające określoną ilość punktów, punktację do oceny jakości świadczenia niematerialnego, jakim jest 

sporządzenie określonej oceny prawnej. Nie jest bowiem właściwe traktowanie kategoriami matematyki oceny 

poprawności prawnej dokumentu. Trafnie zatem wskazał Zamawiający na rozprawie, że w sytuacji, gdy przykładowo na 

cztery poprawnie przywołane przepisy w ramach opinii prawnej, trzy przepisy zostaną zastosowane prawidłowo, a jeden 

nieprawidłowo, będzie to przedmiotem indywidualnej oceny komisji przetargowej i uznania, jaką wagę przypisuje ona 

temu uchybieniu. Zamawiający trafnie także podkreślał, że nie może kazuistyki, związanej ze szczegółową oceną opinii 

prawnej i ewentualnymi w niej błędami rozpisać, ponieważ jeśli wykonawca popełni błąd o doniosłym znaczeniu to może 

on determinować dalsze błędy i dyskwalifikować opinię; są natomiast błędy w postępowaniu jak np. braku ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, za które wykonawcy można przyznać mniejszą ilość punktów.”. Reasumując, Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała, że przy tego rodzaju przedmiocie zamówienia oraz dotyczącym go kryterium, w zakresie oceny 

jakościowej, oczywistym i niezbędnym jest element elastycznej oceny, uwzględniającej wagę popełnionych błędów, ich 

dalsze skutki, wpływ na rozstrzygnięcie. Generalizacje w tej mierze albo próby kwantyfikacji sztywnymi regułami oceny, 

mogą okazać się zawodne. Godne uwagi wytyczne w tej mierze, zawiera przytoczone wyżej orzeczenie Sądu 

Okręgowego. Należy więc uznać, że Zamawiający, który wprowadził skalę oceny - maksymalną punktację w ramach 

poszczególnych elementów opisanych danym kryterium, niezbędny do osiągnięcia pułap punktacji przez każdego z 

członków zespołu (modyfikacja SIWZ z 21 sierpnia 2014 r.) a także podał, adekwatne do przedmiotu podlegającego 

ocenie sfery, które będą oceniane („poprawność”, „niezbędność”, „trafność” czy ‘kompletność’), a do tego wskazał co w 

ramach każdej z nich będzie brał pod uwagę, opisał sposób przyznawania punktów w sposób precyzy jny i stosowny do 

tego, co będzie przedmiotem jego oceny. W konsekwencji w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zarzut naruszenia art. 

36 ust. 1 pkt 13 Pzp nie znalazł potwierdzenia. 

 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

2 Pzp, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub 

kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy 

jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w 

załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty 

cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3 Pzp.  

 

Nowy art. 91 ust. 2a Pzp nie dotyczy trybów zapytania o cenę i licytacji elektronicznej, w których 

zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

 

Zamawiający może również ustalić stałe cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące 

lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu 

o inne kryteria oceny ofert niż cena [bilans punktowy innych kryteriów oceny ofert] (nowy art. 91 ust. 

2b Pzp). 
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Na podstawie nowego art. 91 ust. 3a i 3c Pzp kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem 

rachunku kosztów cyklu życia, który może obejmować m. in. koszty:  

1) poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:  

a) nabyciem,  

b) użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,  

c) utrzymaniem,  

d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu; 

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub 

robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne 

związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i 

zweryfikować.  

 

W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku 

kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, musi określić w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia 

kosztów cyklu życia na podstawie tych danych (nowy art. 91 ust. 3d Pzp). 

 

Zgodnie z nowym art. 91 ust. 7a Pzp metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym 

efektom zewnętrznym spełnia łącznie następujące warunki:  

1) musi być oparta jest na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i 

niedyskryminujących;  

2) musi być dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron;  

3) dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie może być 

nadmiernie uciążliwe, także dla wykonawców z państw trzecich będących stronami Porozumienia 

Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. 

 

Na podstawie nowego art. 91 ust. 7c Pzp metoda kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz 

sposób przedstawiania informacji o tych kosztach zostanie określona w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. Nowy art. 91 ust. 7c Pzp wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 
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14.1. Dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert. 

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, jeżeli zostały 

złożone oferty o różnej cenie lub koszcie, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

14.2. Złożenie ofert o takiej samej cenie lub koszcie, gdy w postępowaniu, w którym jedynym 

kryterium oceny ofert jest cena lub koszt.  

 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
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14.3. W postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt rozumiany jako 

suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia zostały złożone oferty o takim samym 

koszcie. 

 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać 

wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym 

koszcie, zamawiający wybiera ofertę:  

1) z niższym kosztem nabycia albo  

2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia  

 jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”,  

 

15. Zmiany w odrzuceniu oferty wykonawcy. 

 

Nowelizacja przewiduje odrzucenie oferty także w przypadku, jeżeli: 

 

1) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (znowelizowany art. 

89 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

2) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (znowelizowany art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp); 

3) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania 

ofertą (nowy art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp); 

4) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium (nowy art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp); 

5) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego (nowy 

art. 89 ust. 1 pkt 7c Pzp); 

6) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób (nowy art. 89 ust. 1 

pkt 7d Pzp). 

 

15.1. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zob. komentarz „13. Rażąco niska cena”. 
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15.2. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

Nową przesłanką odrzucenia oferty jest nie wyrażenie zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 

Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą (nowy art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp).  

 

Stan związania ofertą jest konstrukcyjnym elementem oświadczenia woli zmierzającego do 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a jego realizacji i zabezpieczeniu służyć ma m.in. 

sankcja wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, który nie wyrazi zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą (zob. wyrok z dnia 27 sierpnia 2014 r., KIO 1669/14).  

 

 

Upływ terminu związania ofertą powoduje, że wykonawca nie jest już uczestnikiem 

postępowania, a jego odwołanie jest złożone przez podmiot nieuprawniony (zob. postanowienie 

z dnia 7 października 2013 r., KIO 2288/13). Związanie ofertą trwa tylko przez czas oznaczony, 

po upływie którego oferta wygasa.  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego okres, na jaki wykonawcy pozostają 

związani złożonymi ofertami został uregulowany w art. 85 ust. 2 Pzp. Jednocześnie 

ustawodawca w ust. 2 tego przepisu dopuścił możliwość przedłużenia pierwotnego terminu 

związania ofertami w sposób nieograniczony co do ilości i okresu - samodzielnie przez 

wykonawców bądź jednokrotnie na wniosek zamawiającego, wystosowany na co najmniej 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą i tylko o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Tak 

szczegółowe uregulowania w zakresie możliwości przedłużenia terminu związania ofertą, 

wskazują na doniosłość prawną instytucji terminu związania ofertą i fakt, że jest ona 

immanentnym elementem złożonej oferty. Oferta wykonawcy wygasa wraz z upływem 

oznaczonego okresu, w którym wykonawca był nią związany. 

 

Na gruncie Pzp wybór oferty najkorzystniejszej musi nastąpić w terminie związania ofertą, a 

wykonawca musi być związany złożoną przez siebie ofertą nieprzerwanie od dnia otwarcia 

ofert. Podkreślić także należy, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości przywrócenia biegu 

terminu związania ofertą. Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą musi wpłynąć 

do zamawiającego przed upływem tego terminu. Złożenie oświadczenia w tym zakresie w 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1669.pdf
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terminie późniejszym tj. po upływie terminu związania ofertą należy ocenić jako złożenie nowej 

oferty. Jeżeli wykonawca chce dalej ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, 

powinien on złożyć w tym zakresie jednoznaczne oświadczenie zamawiającemu.  

 

Jeżeli natomiast wykonawca nie wyraża takiej woli, może to wyraźnie zamawiającemu 

oświadczyć lub powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań. „Oświadczenie 

wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą winno być złożone w sposób wyraźny i 

jasny, w formie w SIWZ przewidzianej i dopuszczanej w art. 27 P.z.p. Nie podlega ono 

ustaleniu na podstawie innych czynności w wykonawcy - korespondencji z zamawiającym, 

wnoszenia środków ochrony prawnej, wykonywania czynności faktycznych lub prawnych 

związanych z przedłużaniem ważności wadium” (zob. KIO 1924/12 oraz KIO 1281/15; KIO 

1282/15).  

 

Zgoda musi zostać zamawiającemu zakomunikowana wprost, w sposób bezpośredni.  

Przepisy dotyczące składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą nie dopuszczają, aby oświadczenia te składane były pod warunkiem lub z 

zastrzeżeniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dla skuteczności oświadczenia o 

przedłużeniu okresu związania ofertą - nie jest wymagane składanie żadnych dodatkowych 

dokumentów czy oświadczeń dotyczących przedłużenia ważności wadium. Sytuację tę należy 

rozpatrywać poprzez cel instytucji wadium jakim jest zabezpieczenie interesu zamawiającego w 

sytuacjach, o których stanowią art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Dopóki pieniądze znajdują się na 

rachunku bankowym zamawiającego, zamawiający może zabezpieczyć się z nich w razie 

wystąpienia okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium. Zupełnie inaczej należałoby 

potraktować sytuację, gdyby wadium wniesiono w innej formie niż w pieniądzu (np. gwarancji 

ubezpieczeniowej). Taką formę wadium cechuje utrata ważności wraz z nadejściem 

zakreślonego w dokumencie terminu. W takim przypadku, dla skuteczności oświadczenia o 

przedłużeniu terminu związania ofertą, rzeczywiście koniecznym jest przedłużenie ważności 

wadium, względnie ustanowienie nowego wadium.  

 

Co do braku konieczności składania odrębnego oświadczenia o przedłużeniu ważności wadium 

wniesionego w formie pieniężnej dla skuteczności oświadczenia o przedłużeniu okresu 

związania ofertą podzielono stanowisko wyrażone m.in. w wyrokach z dnia 16 czerwca 2011 r., 

KIO 1144/11 i dnia 6 lutego 2009 r., KIO/UZP 115/09. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1924.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_1281_1282.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_1281_1282.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1144.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1144.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0115.pdf
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W art. 85 ust. 2 Pzp jest mowa wyraźnie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Zgodnie ze 

słownikowym rozumieniem słowa „przedłużyć” (internetowy słownik języka polskiego - 

http://sjp.pwn.pl/: przedłużyć to znaczy „sprawić, że coś trwa dłużej, niż przewidywano”) uznać 

należy, że zamiarem ustawodawcy było zobligowanie wykonawcy do podjęcia działań, które 

zmierzałyby do utrzymania stanu związania złożoną przez niego ofertą przez kolejny, określony 

przez tego wykonawcę (lub zamawiającego, o czym wyżej) okres. W celu utrzymania stanu 

związania ofertą koniecznym jest zapewnienie jego ciągłości. Nie można bowiem mówić o 

utrzymaniu stanu związania ofertą (skutecznym jego przedłużeniu), gdy wyznaczony pierwotnie 

termin związania ofertą upłynie, a wykonawca dopiero po jego upływie wyrazi wolę 

przedłużenia terminu związania go złożoną przez niego ofertą. W takim przypadku nie można 

bowiem mówić o przedłużeniu tegoż terminu, ale o podjęciu próby jego restytucji, odnowienia 

na mocy później wyrażonego oświadczenia woli. Przepis art. 85 ust. 2 Pzp nie uznaje takiego 

działania za dopuszczalne. Konieczne jest zatem wyrażenie jednoznacznego stanowiska przez 

wykonawcę jeszcze przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu związania ofertą. Tylko 

w takim przypadku można mówić o przedłużeniu terminu, a więc utrzymaniu stanu związania 

wykonawcy ofertą, który to stan, w chwili składania oświadczenia przez wykonawcę musi 

jeszcze istnieć, aby mógł zostać przedłużony.  

 

15.3. Odrzucenie oferty, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy. 

 

Zamawiający odrzuca ofertę również w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium 

(nowy art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 

 

Nie wniesienie wadium występuje w sytuacji, gdy wykonawca nie wnosi wadium w pieniądzu 

lub formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp (np. nie złożył wraz z ofertą dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp oraz nie 

wpłacił kwoty wadium na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, wpłacił wadium 

w pieniądzu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy po terminie składania ofert) 

lub wniósł wadium w pieniądzu lub formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, w kwocie 

mniejszej niż wymagana przez zamawiającego w postępowaniu. Obowiązek wniesienia wadium 

przed upływem terminu składania ofert oznacza, że w przypadku wadium wnoszonego w 

http://sjp.pwn.pl/:
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pieniądzu wymagana przez zamawiającego kwota wadium musi znaleźć się na rachunku 

bankowym wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (uznanie 

rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego kwotą wadium musi nastąpić przed 

upływem terminu składania ofert).  

 

W wyroku z dnia 24 lipca 2008 r., KIO/UZP 706/08 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, uznała, że „sam fakt dokonania przed 

terminem składania ofert przelewu kwoty w żądanej przez Zamawiającego wysokości, na 

żądany przez Zamawiającego rachunek, właściwie przypisanej do danego postępowania 

oznacza, że wadium zostało wniesione”. 

 

Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy występuje w sytuacji, gdy wykonawca wnosi 

wadium w żądanej kwocie, jednak niezgodnie z wymaganiami dotyczącymi wadium 

określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w 

przepisach Pzp. 

 

Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy będzie, gdy  wykonawca złoży wraz z ofertą 

dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, przewidzianej w 

art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp, jeżeli gwarancja lub poręczenie nie będzie bezwarunkowe (np. jeżeli 

gwarant uzależni zapłatę sumy gwarancyjnej od dokonania czynności sprawdzających, które 

mają wykazać zasadność żądania beneficjenta (zamawiającego), to takie żądanie nie 

odpowiadałoby wymogom co do jej bezwarunkowości).  

 

Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp, 

musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie 

roszczenia z tytułu zapłaty wadium wniesionego w formie tych gwarancji i poręczeń nie może 

być utrudnione (zob. KIO/UZP 537/08 i KIO/UZP 62/09). Gwarancja przedkładana jako 

wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne musi zatem mieć postać gwarancji 

bezwarunkowej. 

 

Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy będzie również, gdy wykonawca wniesie wadium 

w formie innej  iż określona w art. 45 ust. 6 Pzp.  

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_0708.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_0537.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0062.pdf
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W wyroku z dnia 17 października 2013 r., KIO 2362/13 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, 

że „Wadium nie może być wniesione w szczególności w papierach wartościowych - akcjach, 

obligacjach, czekach czy innych. Nie może także wykonawca dokonać potrącenia istniejącej 

wierzytelności względem zamawiającego, gdyż ustawa P.z.p. takiej możliwości (wniesienia 

wadium wskutek potrącenia) nie przewiduje. Wadium jest bowiem szczególną formą 

zabezpieczenia, do którego nie mogą mieć zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o 

potrąceniu (art. 498-505 k.c.). Wykonawca nie może więc wnieść skutecznie wadium, dokonując 

potrącenia własnej wierzytelności, wobec zamawiającego z wierzytelnością zamawiającego 

wobec wykonawcy dokonującego potrącenia. Wadium nie jest bowiem (...) należnością, którą 

można potrącić, nie jest też wierzytelnością, której zamawiający może dochodzić sądownie, jak i 

nie ma ono charakteru realnego.”. 

 

„Wniesienie wadium w innej formie, w szczególności w formie blokady kwoty wymaganej, jako 

wadium z należności wynikającej z konkretnej faktury (...) również nie może być uznane, jako 

właściwa forma wniesienia wadium” (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 

grudnia 2002 r., V Ca 1642/02).  

 

Za prawidłowe wniesienie wadium uznaje się wniesienie wadium nie tylko w sposób w pełni 

umożliwiający zamawiającemu jego realizację (zatrzymanie lub uzyskanie kwoty wadium) w 

przypadku zaistnienia przesłanek jego przepadku określonych w art. 46 ust. 4a 

(znowelizowany) i 5 Pzp. Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy będzie zatem, gdy z 

treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, 

określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp, nie będzie wynikać bezwarunkowa zapłata kwoty 

wadium na rzecz zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.  

 

Dla uznania wadium za wniesione prawidłowo nie jest natomiast konieczne zamieszczenie w 

treści gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp, wprost przepisów 

art. 46 ust. 4a i 5 Pzp (zob. KIO 2227/13; KIO 2229/13).  

 

Określenie warunków zapłaty z tytułu gwarancji lub poręczeń jest możliwe przez opisanie 

sytuacji, w których gwarant będzie zobowiązany do zapłaty, lub odesłanie do przepisów art. 46 

ust. 4a i 5 Pzp, a także przez lakoniczne wskazanie, że gwarant zapłaci na zasadach określonych 

w prawie zamówień publicznych. W przypadku gwarancji wystawianych w języku obcym mogą 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_2362.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_2227_2229.pdf
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się znaleźć różne sformułowania wynikające z niuansów danego języka. Jednak gwarancja 

wciąż musi obejmować okoliczności opisane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.  

 

Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszonej jako wadium w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego nie musi zawierać przytoczenia brzmienia art. 46 ust. 4a i 

ust. 5 Pzp, natomiast musi obejmować wszystkie sytuacje uregulowane w tych przepisach. 

Istotne jest natomiast, czy z treści gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 

2-5 Pzp zamawiający będzie się mógł zaspokoić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z 

przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Określenie warunków 

zapłaty wadium w sposób węższy aniżeli warunki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 

46 ust. 4a i ust. 5 Pzp, powoduje, że wadium nie może być uznane za prawidłowo wniesione.  

 

Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy będzie, gdy wykonawca złoży wraz z ofertą kopię 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, określonej w 

art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp. 

 

Z funkcji zabezpieczającej wadium wynika, że forma jego wniesienia musi dawać 

zamawiającemu pewność, że będzie on mógł zatrzymać wadium (zrealizować gwarancję 

wadialną ubezpieczeniową lub bankową) w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a  i 5 

Pzp. Gwarant ma natomiast prawo w celu zrealizowania gwarancji wadialnej żądania od 

beneficjenta (zamawiającego) przedstawienia oryginału dokumentu gwarancji i prawo odmowy 

wypłaty kwoty wadium na podstawie kopii gwarancji wadialnej, gdyż nie jest ona dowodem 

zobowiązania gwaranta. Ponadto wymóg przedłożenia oryginału albo kopii gwarancji wadialnej 

jako warunku realizacji gwarancji przez gwaranta nie jest zwykle zawarty w treści gwarancji, co 

oznacza, że wymaganym do wypłaty wadium jest dysponowanie oryginałem dokumentu jako 

dowodem zobowiązania gwaranta. Zamawiający ma prawo zażądać od wykonawców 

wnoszenia gwarancji wadialnych w oryginale, gdyż nie może on tkwić w toku postępowania w 

niepewności co do tego, czy będzie mógł zatrzymać wadium jedynie na podstawie kopii. Taką 

pewność daje zamawiającemu tylko złożenie wraz z ofertą oryginału dokumentu gwarancji 

wadialnej.  Trudno bowiem wymagać od zamawiającego, by za każdym razem zwracał się do 

banku albo ubezpieczyciela o złożenie przez gwaranta oświadczenia, że kopia gwarancji 

wadialnej jest wystarczającą dla realizacji gwarancji, szczególnie że takie oświadczenie może 

się okazać w chwili zajścia przesłanki do zatrzymania wadium niewystarczające (gwarant może 
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próbować uchylić się od obowiązku świadczenia powołując się na abstrakcyjny charakter 

zobowiązania zawartego w gwarancji) i narazić zamawiającego na odmowę wypłaty kwoty 

zabezpieczenia.  

 

Żądanie złożenia oryginału gwarancji nie jest wymogiem w jakimkolwiek stopniu uciążliwym 

dla wykonawców, który mógłby ograniczać ich udział w postępowaniu (zob. KIO 1507/13).  

 

W wyroku KIO 2172/11 zwrócono uwagę, że „złożenie kserokopii gwarancji bankowej nie 

stanowiło o skutecznym wniesieniu wadium ustanowionego w tej formie. Zdaniem składu 

orzekającego, złożona kserokopia stanowi jedynie potwierdzenie przyjęcia zobowiązania przez 

gwaranta spełnienia świadczenia na rzecz podmiotu uprawnionego, wskazanego w treści 

gwarancji, nie stanowi jednak o wypełnieniu obowiązku złożenia (wniesienia) wadium 

zamawiającemu. Istnienie jednostronnego zobowiązania banku stwierdzone zostało na piśmie, a 

zatem jedynie oddanie zamawiającemu w posiadanie pisemnego zobowiązania stanowiłoby o 

skutecznym jego wniesieniu. Z istoty gwarancji bankowej wynika, iż jest ona wystawiana na 

rzecz beneficjenta, w celu zabezpieczenia jego roszczeń, a zatem dokument stwierdzający 

istnienie zobowiązania do wypłaty kwoty wadium powinien być w dyspozycji podmiotu 

uprawnionego w treści gwarancji do dochodzenia świadczenia od zobowiązanego. Złożenie 

kserokopii dokumentu nie stanowi dowodu wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej 

potwierdzonej pismem, które w takiej sytuacji nadal pozostaje w dyspozycji wykonawcy, co może 

utrudniać dochodzenie wypłaty świadczenia od gwaranta (np. w przypadku zwrotu dokumentu 

gwarantowi). Przyjęcie, jako właściwej formy wniesienia wadium - złożenie zamawiającemu 

kserokopii gwarancji bankowej, pozostawiałoby niepewność co do istnienia zabezpieczenia 

oferty przez cały okres związania ofertą. Zamawiający musi mieć gwarancję stałości stanu 

zabezpieczenia oferty wadium, co wymaga dysponowania przez zamawiającego oryginałem 

dokumentu. Ponadto, taki sposób wniesienia wadium uniemożliwiałby dokonanie zwrotu przez 

zamawiającego dokumentu wykonawcy, pozostającego w jego dyspozycji. Okoliczność ta 

podnoszona jest jedynie w celu wykazania spójności przepisów ustawy dotyczących wadium. 

Skoro wadium ma pozostawać w dyspozycji zamawiającego, to zaprzeczeniem tego stanu byłoby 

dopuszczenie składania kopii gwarancji bankowej. Zdaniem Izby, brak podkreślenia w treści 

siwz, iż dokument, w którym ustanowiono wadium, należało złożyć w oryginale, nie stanowił 

podstawy do wywodzenia, iż zamawiający dopuścił złożenie dokumentu w kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymagał jedynie kopii dokumentu 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_1507.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_2172.pdf
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potwierdzającego dokonanie przelewu wadium, tj. wnoszonego w pieniądzu. W pozostałym 

zakresie wymagał wyraźnie dokumentu, co pozostaje w zgodzie z zapisami ustawy p.z.p.”.  

 

Do zagadnienia skuteczności wadium, w sytuacji, gdy wykonawca wraz z ofertą składa 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem gwarancji wadialnej odniosła się Krajowa 

Izba Odwoławcza również w wyrokach KIO 1883/14, KIO 2090/12; KIO 2121/12, KIO 

1544/11, oraz KIO 1457/11. 

 

W wyroku KIO 1883/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Wadialna gwarancja 

ubezpieczeniowa jest wystawiana na zlecenie wykonawcy, ale przez podmiot trzeci, jakim jest 

towarzystwo ubezpieczeniowe a skierowana jest do zamawiającego, jako beneficjenta. Z tych 

względów musi być złożona zamawiającemu w wyznaczonym terminie w formie pisemnego 

oryginału, zastrzeżonej dla tego rodzaju dokumentu, gdyż zgodnie z art. 78 k.c. w związku z art. 

14 ustawy P.z.p., do zachowania formy pisemnej czynności prawnej potrzebny jest własnoręczny 

podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli wystawiającego.” oraz że 

„Niezłożenie oryginału ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej powoduje skutek niewniesienia 

wadium, wynikający z art. 24 ust. 2 pkt 2 P.z.p., zgodnie z którym z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu 

składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 

ust. 3 P.z.p., albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.”.  

 

W wyroku KIO 2090/12; KIO 2121/12 uznano natomiast, że „nawet jeśli wykonawca ustanowił 

na rzecz zamawiającego wadium, ale nie przedłożył wykonawcy dokumentu upoważniającego 

zamawiającego do dysponowania tym wadium, to nie można uznać, że wadium zostało 

wniesione. (…). Gdyby bowiem zamawiający uznał argumentację odwołującego, że 

wystarczająca jest kopia gwarancji wadialnej i że nie istotna jest różnica w dacie jego 

wniesienia zamawiającemu, skoro dla oferty ustanowiono wadium, to mogłoby się okazać, że 

wykonawca zwróci gwarantowi oryginał gwarancji wadialnej przed upływem jej ważności. 

Wówczas gdyby zamawiający wybrał takiego wykonawcę, a on odmówił zawarcia umowy 

zamawiający byłby pozbawiony zabezpieczenia i naraziłby się na szkodę. Zamawiającemu nadto 

nie przysługiwałoby żadne skuteczne roszczenie do banku gwaranta o wypłatę wadium. W tej 

sytuacji Izba przyznaje rację zamawiającemu, że oryginał dokumentu gwarancji wadialnej 

powinien być złożony zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, aby doszło do 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1883.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2090_2121.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1544.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1544.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1457.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1883.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2090_2121.pdf
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skutecznego wniesienia wadium.”. W postępowaniu, którego dotyczy wyrok KIO 2090/12; KIO 

2121/12 wykonawca wraz z ofertą złożył kopię gwarancji bankowej stanowiącej dowód 

wniesienia wadium, natomiast po upływie terminu składania ofert przedłożył zamawiającemu 

oryginał gwarancji bankowej. 

 

Wniesienie wadium należy uznać za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość 

skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności 

uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę.  

 

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 r., XXIII Ga 2031/15, w 

którym Sąd stwierdził, że „Wybór oferty złożonej przez konsorcjum zobowiązuje 

zamawiającego do zawarcia umowy ze wszystkimi jego uczestnikami. Nie jest dopuszczalne 

zawarcie umowy jedynie z niektórymi jego uczestnikami. Z drugiej strony, konsorcjantów 

obciąża wspólne zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym, które także odpowiednio 

dotyczy wspólnego mienia konsorcjantów. Z tego względu, w ocenie Sądu Okręgowego 

zasadnym jest przyjęcie solidarnej odpowiedzialności współkonsorcjantów za zawarcie umowy. 

Co za tym idzie, gwarancja, w której wymieniono wyłącznie jednego uczestnika konsorcjum nie 

ma wpływu na obniżenie poziomu zabezpieczenia interesów zamawiającego. Takie 

ukształtowanie świadczeń obciążających konsorcjum w związku z udziałem w postępowaniu o 

zamówienie publiczne przemawia również za uznaniem że mają one charakter świadczenia 

niepodzielnego. W tym natomiast zakresie znajduje zastosowanie art. 380 § 1 zgodnie z którym 

dłużnicy zobowiązani do świadczenia niepodzielnego są odpowiedzialni za spełnienie 

świadczenia jak dłużnicy solidarni. Odpowiedzialność konsorcjum za wykonanie świadczeń, 

których uchybienie może spowodować zatrzymanie wadium odbywa się na zasadach właściwych 

dla solidarności dłużników. Oznacza to zatem, że każdy z konsorcjantów, odpowiadając jak 

dłużnik solidarny, ma możliwość wykonania zobowiązania ze skutkiem dla współdłużników. W 

konsekwencji, także niespełnienie świadczenia przez którekolwiek z uczestników konsorcjum, 

bez względu na przyczynę zaniechania, będzie oznaczać niewykonanie go przez każdego z 

uczestników konsorcjum z osobna, a zatem będzie umożliwiać zamawiającemu zaspokojenie się 

z gwarancji wadialnej w której treści jako wykonawca został wymieniony jedynie jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.”.  

 

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000006927_XXIII_Ga_002031_2015_Uz_2016-04-08_002
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Przeciwne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach KIO 1408/10, KIO 1785/14, KIO 

2694/14, KIO 813/15, KIO 974/15 oraz KIO 1251/15, jak również w orzecznictwie sądów 

okręgowych (np. w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział III Cywilny - 

Odwoławczy z dnia 24 marca 2005 r., sygn. akt III Ca 39/05).  

 

W wyroku KIO 2287/15 Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem, że skoro 

jeden z konsorcjantów działał jako pełnomocnik całego konsorcjum, to wystarczająca była 

gwarancja, w której tylko ten pełnomocnik został wskazany (zob. także KIO 1936/15,  KIO 

2067/15; 2069/15; 2071/15 oraz w wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Ga1041/15).  

 

15.4. Odrzucenie oferty, gdy oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych 

przez zamawiającego. 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 Pzp zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty 

wariantowej. Zgodnie natomiast ze znowelizowanym  art. 82 ust. 1 Pzp wykonawca może 

złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, gdy ofertę wariantową wykonawca składa łącznie z 

ofertą, jeżeli zamawiający tego wymaga. Oferta wariantowa musi spełniać minimalne 

wymagania określone przez zamawiającego (nowy art. 83 ust. 1a Pzp). Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego (nowy art. 89 ust. 1 pkt 7c Pzp). 

 

15.5. Odrzucenie oferty, gdy jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny 

interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub 

istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób (art. 89 ust. 1 pkt pkt 7d Pzp).  

 

W systemie prawa polskiego brak jest definicji legalnej tych pojęć „bezpieczeństwa 

publicznego” oraz „istotnego interesu bezpieczeństwa państwa”. Dla właściwego 

zastosowania nowego art. 89 ust. 1 pkt 7d Pzp konieczne jest zwrócenie uwagi na konstrukcję 

tego przepisu. Zastosowanie tego przepisu będzie możliwe w sytuacji, gdy przyjęcie oferty 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_1408.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1785.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2694.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2694.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0813.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0974.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_1251.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2287.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_1936.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2067_2069_2071.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2067_2069_2071.pdf
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naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

 

 

Z zamówieniem dotyczącym istotnego interesu bezpieczeństwa państwa będziemy mieli do 

czynienia w szczególności, gdy dotyczy ono takich wartości jak suwerenność, międzynarodowa 

pozycja, niepodległość, nienaruszalność terytorium, obronność państwa. Bezpieczeństwo 

publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli, ustrój i 

suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego oraz mogącymi zakłócić 

normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w przyjęte normy postępowania. 

Bezpieczeństwo publiczne jest zatem stanem, który umożliwia sprawne funkcjonowanie 

państwa. Nie będzie natomiast zagrożeniem istotnego interesu bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa publicznego uzyskanie informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia 

istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego lub okoliczności, 

którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki 

bezpieczeństwa. 

 

16. Zmiany dotyczące podwykonawstwa. 

 

Na podstawie nowego art. 25a ust. 5 Pzp na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;  

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest 

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

 

Zgodnie z nowym art. 36b ust. 1 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę 

firm podwykonawców.  
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Na podstawie nowego art. 36b ust. 1a Pzp w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, 

które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 

zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca jest obowiązany 

zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących nazw albo imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług (nowy art. 36b ust. 1a Pzp).  

 

Zamawiający może żądać informacji dotyczących nazw albo imion i nazwisk oraz danych 

kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi, w trakcie realizacji zamówienia, również w przypadku zamówień na dostawy, 

usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

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

roboty budowlane lub usługi (nowy art. 36b ust. 1a Pzp). 

 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp (tzw. podmiotu trzeciego), 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca 

będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (nowy art. 36b ust. 2 Pzp). 

 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego będzie obowiązany 

przedstawić oświadczenie, że w stosunku do tego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy (nowy art. 36ba ust. 1 Pzp). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (nowy 

art. 36ba ust. 2 Pzp). 
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Przepisy nowego art. 36ba ust. 1 i 2 Pzp można stosować wobec dalszych podwykonawców, jeżeli 

zamawiający przewidzi to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Zgodnie z nowym art. 36ba ust. 4 1 i 2 Pzp powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

 

17. Zmiany dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Zgodnie z utrwaloną wykładnią przepisu art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 Prawo zamówień 

publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany 

jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp w 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co do zasady, mogą być 

spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w 

celu łączenia doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego. 

Potencjały te, co do zasady, podlegają sumowaniu. Jeżeli po zsumowaniu potencjału wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w 

nowym art. 22 ust. 1a Pzp, określony przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie spełniony przez wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie, wykonawcy ci spełniają ten warunek 

udziału w postępowaniu. Odmienna interpretacja byłaby sprzeczna z art. 23 ust. 3 Pzp, zgodnie z 

którym przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Zgodnie z nowym art. 23 ust. 5 Pzp zamawiający może określić szczególny, obiektywnie 

uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, jeżeli będzie 

to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.  
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Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców nie oznacza, że zamawiający ma się zadowolić 

konsorcjantami, gdy tylko niektórzy z nich spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 
uchwała z dnia 5 września 2014 r., KIO/KU 74/14 

 

Ustalenia w toku kontroli: 

  

W informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezes UZP stwierdził, że zgodnie z punktem (…) ogłoszenia o zamówieniu 

oraz punktem (…) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał od wykonawców wykazania, że w 

każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli 

obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości nie mniejszej 

niż 665.000 PLN. Zamawiający wskazał, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach 

podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia 

ww. warunku co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym obrotem rocznym. 

  

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych opis sposobu dokonania oceny spełniania 

warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Przepis ten 

wskazuje dyrektywy postępowania przez zamawiającego przy dokonywaniu opisu, które przede wszystkim mają 

zapewnić realizację podstawowych zasad prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, tj. 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie może on ograniczać dostępu do zamówienia 

wykonawcom zdolnym do jego realizacji. „Związany z przedmiotem zamówienia” oznacza, że opis warunków powinien 

być dokonywany przez pryzmat celu, jakiemu ma on służyć, a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię 

należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. Nie można dokonywać zatem opisu warunków w sposób, 

który wykracza poza realizację tego celu. Opis oceny spełniania warunków powinien być sformułowany w sposób 

obiektywy, podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem, stopniem złożoności. „Proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia” oznacza, że opis powinien być adekwatny do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego 

rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Dokonany przez zamawiającego opis powinien wskazywać, iż 

wykonawcy niespełniający kryteriów podmiotowych nie dają rękojmi realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający, 

formułując opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi mieć pewność, że nie spowoduje to 

wykluczenia wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. 

  

Zamawiający powinien mieć również na uwadze brzmienie art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie 

z którym do wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczego 

wykonawcy. Zgodnie z utrwaloną wykładnią przepisu art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, iż nie 

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w świetle art. 24 ust. 1.  

  

Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku konsorcjum, co do zasady, 

mogą być spełnione łącznie. Taka wykładnia wynika z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu 

łączenia doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, ekonomicznego i finansowego. Potencjały te, co do 

zasady, podlegają sumowaniu. Jeżeli po zsumowaniu potencjału wszystkich członków konsorcjum warunek opisany 

przez zamawiającego zostanie spełniony przez wszystkich konsorcjantów łącznie, zamawiający winien stwierdzić, że 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/24958/KIOKU20do20ku2094_14.pdf
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konsorcjum jako wykonawca potwierdził spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Odmienna interpretacja byłaby 

sprzeczna z literalnym brzmieniem art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do członków 

konsorcjum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. Inne traktowanie wykonawców zawiązujących 

konsorcjum niż wykonawców składających ofertę samodzielnie naruszałoby także zasadę równego traktowania 

wykonawców. Tym samym w przypadku konsorcjum należy brać pod uwagę łączny przychód, jaki osiągnęły podmioty 

tworzące konsorcjum. Dlatego też dla spełnienia powyższego warunku wystarczające jest nie tylko spełnienie opisanego 

warunku przez jednego nich, ale także w ten sposób, by wszyscy lub niektórzy członkowie konsorcjum łącznie osiągnęli 

przychód roczny w wysokości 665.000 PLN zł. 

  

Podobnie wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia możliwe jest nie tylko poprzez konieczność wykonania co 

najmniej 4 wskazanych przez zamawiającego w obu punktach robót budowlanych przez jednego z członków 

konsorcjum, ale także spełnienie tego warunku np. w ten sposób, że dwaj członkowie konsorcjum wykazują po 2 roboty 

budowlane, np. po jednych robotach wskazanych w punkcie a) i b). 

  

Istotą tworzenia konsorcjum jest bowiem dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden 

samodzielnie lub w przeważającym zakresie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu. Warunki dotyczące 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie powinny ograniczać swobody tworzenia 

konsorcjum. Analogiczna sytuacja dotyczy podmiotu trzeciego, który udostępnia wykonawcy swój potencjał.  

 

 Zamawiający w wyjaśnieniach wskazał, że powodami ww. opisania warunków były: wysoki stopień zaawansowania 

technologicznego zamawianych robót budowlanych, połączony z doborem, dostawą i montażem specjalistycznych 

urządzeń oraz okoliczność, że postępowania przetargowe były kilkakrotnie powtarzane przez zamawiającego, gdyż 

przetargi musiały być rozpoczynane po raz kolejny z uwagi na ogłaszaną przez wykonawców upadłość i opuszczanie 

placu budowy. Zamawiający nie wyjaśnił, na czym polega wysoki stopień zaawansowania technologicznego 

zamawianych robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku administracyjnego wraz z 

wykonaniem instalacji klimatyzacji na terenie oczyszczalni ścieków, a opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje, aby 

roboty te charakteryzowały się szczególną specyfiką uzasadniającą taki opis sposobu spełniania warunków udziału 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie oraz korzystających z potencjału podmiotu 

trzeciego. Okoliczność, iż zamawiający ma negatywne doświadczenia z wykonawcami innego zamówienia nie może 

stanowić uzasadnienia dla ograniczania warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

bądź korzystających z potencjału podmiotów trzecich w kolejnych postępowaniach. Zamawiający nie może wymagać 

posiadania zdolności ekonomicznej oraz wiedzy i doświadczenia w całości przez jednego członka konsorcjum lub 

podmiot trzeci, ponieważ nie tylko ograniczałoby to swobodę tworzenia konsorcjum oraz korzystania z potencjału 

podmiotu trzeciego, ale także sprzeciwiałoby się istocie i celowi zawierania konsorcjum oraz polegania na zdolności 

ekonomicznej oraz wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego. Narusza to art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 23 

ust. 3 oraz art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Stanowisko zamawiającego: 

 

Zamawiający nie zgodził się ze stanowiskiem Prezesa UZP i złożył zastrzeżenia do wyników kontroli. W zastrzeżeniach 

tych wskazał, że uwzględnił możliwość złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie oraz możliwość 

polegania na potencjale podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a ocena 

spełnienia warunków odbędzie się łącznie dla tych podmiotów. Wskazując, że co najmniej jeden podmiot musi wykazać 
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się wymaganym doświadczeniem lub obrotem, zamawiający miał na względzie przede wszystkim potrzebę udzielenia 

zamówienia wykonawcy, który ma odpowiednie doświadczenie w realizacji robót określonego rodzaju oraz odpowiedni 

obrót roczny. 

  

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie osiągniętego obrotu jest 

związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wymóg posiadania 

doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych, z których każda polegała na wykonaniu ocieplenia 

budynku o powierzchni ścian zewnętrznych minimum 600 m2 oraz co najmniej 2 robót budowlanych, z których każda 

polegała na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń w obiektach użyteczności 

publicznej, jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zapis, aby w przypadku składania wspólnej oferty lub 

polegania na potencjale podmiotu trzeciego co najmniej jeden podmiot wykazał się wymaganym 

doświadczeniem/obrotem, znajdował pełne usprawiedliwienie w specyfice zamówienia. Z uwagi na wysoki stopień 

zaawansowania technologicznego zamawianych robót budowlanych, połączony z doborem, dostawą i montażem 

specjalistycznych urządzeń, niezbędne było, aby wyżej opisane doświadczenie i odpowiedni obrót ze sprzedaży 

posiadał co najmniej jeden wykonawca (w przypadku wspólnej oferty) lub podmiot użyczający swego potencjału. Nie 

gwarantował prawidłowego wykonania zamówienia wykonawca, który legitymowałby się sumą kilku robót i sumą 

obrotów kilku firm. Wymóg był w pełni uzasadniony merytorycznie, odpowiadał potrzebom zamawiającego i pozwalał na 

wyłonienie wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym ograniczenie możliwości powstania sytuacji, 

w której wykonawca nie będzie w stanie wykonać namówienia lub wykonać go z należytą starannością. 

  

Zamawiający powołał się również na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 października 2005 r., V Ca 428/05, w 

którym SO „potwierdził, że co do zasady należy przyjmować, iż w odniesieniu do konsorcjum warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych powinny zostać spełnione łącznie przez członków tego 

konsorcjum, a zamawiający może doprecyzować wymogi w odniesieniu do konsorcjum w związku z tym. że regulacje 

ustawy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są ogólnikowe i dość lakoniczne. Dotyczy to w 

szczególności warunków, które nie mogą podlegać prostemu sumowaniu prac zrealizowanych przez poszczególnych 

członków konsorcjum co do ich zakresu i wartości. Niekoniecznie bowiem przełoży się to na wymagane doświadczenie. 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. W ramach odpowiedniego stosowania przepisów 

dotyczących pojedynczego wykonawcy do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jedne z nich znajdują 

zastosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie dadzą się wykorzystać. Z art. 23 ust. 3 nie wynika 

postulat łączenia zasobów przez wykonawców tworzących konsorcjum w sposób całkowicie dowolny, a 

„łącznie” nie zawsze należy utożsamiać z matematycznym sumowaniem potencjałów konsorcjantów. 

Zasadniczo, jak wskazuje ustawowy nakaz odpowiedniego stosowania przepisów, potencjał konsorcjum powinien 

odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego wykonawcy. Tym samym zdolność konsorcjum do 

wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością nie może być mniejsza, lecz porównywalna z 

potencjałem pojedynczego wykonawcy, który o udzielenie zamówienia ubiega się samodzielnie. 

  

(…). 

  

Na podstawie powtarzalności osiągnięcia obrotów na określonym poziomie w okresie kolejnych lat zamawiający 

oczekuje wyłonienia wykonawcy o stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej ukończenie inwestycji o 

znacznym rozmiarze. Posługiwanie się zsumowanym obrotem osiągniętym przez różnych członków konsorcjum nie 
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prowadzi do udzielenia zamówienia wykonawcom, których potencjał ekonomiczny i finansowy jest adekwatny do 

przedmiotu zamówienia i porównywalny z zasobami wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia. Może stanowić również preferencję na rzecz wykonawców tworzących konsorcja kosztem pojedynczego 

wykonawcy. Warunek został opisany w celu wyłonienia wykonawcy, którego skala działalności w okresie trzech lat 

pozwalała na przyjęcie, iż ze względu na poziom obrotów realizowanych przez wykonawcę, posiada on struktury 

organizacyjne i procedury wewnętrzne pozwalające na wykonanie zamówienia o znacznej złożoności. Zsumowanie 

przychodów poszczególnych członków konsorcjum nie pozwoli na uzyskanie pewności, iż do udziału w postępowaniu 

dopuszczone zostaną podmioty, które posiadają odpowiednie do skali przedsięwzięcia struktury organizacyjne, 

procedury wewnętrzne i standardy organizacyjne, które cechują przedsiębiorstwa prowadzące działalność budowlaną w 

skali pozwalającej na osiągnięcie przychodu rocznego w wysokości co najmniej 665.000 PLN. 

  

Sposób oceny ww. warunku wynikał z dotychczasowych doświadczeń MPWiK Sp. z o.o. w realizacji robót budowlanych 

na obiektach oczyszczalni ścieków H. Wiele postępowań przetargowych było kilkakrotnie powtarzanych przez 

zamawiającego z uwagi na ogłaszaną przez wykonawców upadłość i opuszczanie placu budowy. W zaistniałej sytuacji, 

w trosce o realizację projektu, zamawiający postanowił ocenić spełnienie ww. warunku w sposób pozwalający na wybór 

wykonawcy posiadającego stabilną sytuację ekonomiczną i finansową. 

  

Powyższa argumentacja nie przekonała Prezesa UZP, który, w związku z nieuwzględnieniem zastrzeżeń, przekazał 

zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

  

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej: 

  

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym wynikającym z przekazanej jej dokumentacji kontroli oraz z uzasadnieniem 

stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i zamawiającego, Izba stwierdziła, że zastrzeżenia zasługują na 

uwzględnienie. 

  

(…) 

  

Nie budzi wątpliwości, że z jednej strony warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do 

zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji, jednak z drugiej strony ich celem jest przede wszystkim 

weryfikacja, czy też próba weryfikacji, którzy właściwie wykonawcy są do wykonania tego zamówienia zdolni. Zatem 

zawsze powstaje pytanie - jak zweryfikować a priori, które podmioty są do realizacji zamówienia przygotowane, a nie 

wyłącznie potencjalnie chętne, a jednocześnie nie ustanowić granicy zbyt wysoko lub zbyt nisko. Odpowiedź bowiem 

uzyskuje się dopiero podczas realizacji zamówienia i - sądząc po sprawach na „dokończenie” robót po wykonawcy, który 

ogłosił upadłość, które obecnie trafiają do Izby - niestety chyba znacznie częściej niż jeszcze kilka lat temu są to 

odpowiedzi negatywne. 

  

Dlatego nie można zgodzić się z argumentem Prezesa UZP, że negatywne doświadczenia zamawiającego z 

wykonawcami tego samego lub innego zamówienia (a nawet innych zamawiających) nie mogą stanowić 

uzasadnienia dla bardziej restrykcyjnego postawienia warunków, w tym ukierunkowania sposobu spełnienia 

tych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź korzystających z 

potencjału podmiotów trzecich w kolejnych postępowaniach. 

  



  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

125 

To praktyka bowiem weryfikuje, czy warunki zostały postawione prawidłowo - także w tym znaczeniu, czy nie były też 

nadto liberalne, by służyć weryfikacji wykonawców. Niestety, w dokumentacji kontroli nie ma wystarczająco 

szczegółowego opisu dotychczas zaistniałej sytuacji, m.in. jakie było brzmienie warunków w spornym zakresie w 

poprzednich postępowaniach, a które to warunki nie były wystarczające do zapewnienia wyboru wykonawcy zdolnego 

prawidłowo zrealizować umowę. Natomiast jeśli zamawiający rzeczywiście miał takie doświadczenia, że wybrany do 

realizacji zamówienia wykonawca ogłosił upadłość i opuścił teren budowy, to należy to uznać za empiryczne 

potwierdzenie, że inaczej postawione warunki wcale nie gwarantowały wyboru wykonawcy zdolnego do wykonania 

zamówienia, a wręcz przeciwnie, okazało się, że są zbyt niskie, by taką realizację zapewnić. Nic też dziwnego, że 

zamawiający staje się bardziej ostrożny przy wyborze kolejnego wykonawcy. 

  

Ma bowiem rację zamawiający, że warunki nie mogą być postrzegane wyłącznie jako formalność, lecz przede wszystkim 

jako narzędzie oceny zdolności wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością. 

Zamawiający podkreślił tu zdolność wykonawcy do poniesienia kosztów finansowych realizacji zamówienia. W 

kontekście serii upadłości wykonawców robót budowlanych, która ma miejsce w ostatnich latach, oraz podkreślanych 

jego własnych doświadczeń, trudno zarzucać zamawiającemu zbytnią dbałość w tym zakresie. 

  

Zamawiający wskazał, że wymaganie osiągnięcia wymaganego obrotu rocznego daje mu podstawę do oceny stałości 

sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy oraz jego potencjału. Z argumentacji zamawiającego jasno wynika, iż 

nawet w grupie wykonawców oczekuje przynajmniej jednego podmiotu, który będzie w stanie w znacznej części 

udźwignąć realizację zamówienia, co ma - jego zdaniem - zminimalizować wskazane powyżej ryzyko, że kolejny 

wykonawca nie będzie w stanie wykonać namówienia lub wykonać go z należytą starannością. 

  

Co do podkreślanej przez Prezesa UZP solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie zamówienia należy 

zwrócić uwagę, że owszem, taka odpowiedzialność w ustawie Prawo zamówień publicznych została ustanowiona, 

jednak jest to okoliczność prawna, a nie faktyczna i w przypadku rozpadu konsorcjum (np. upadłości jednego z 

wykonawców) może okazać się, że pozostali wykonawcy w praktyce nie mają i nie są w stanie zdobyć odpowiedniego 

potencjału, by zamówienie dokończyć. Zdaniem zamawiającego wymóg finansowy może założone konsorcjum 

ustabilizować. 

  

Zdaniem Izby z jednej strony rzeczywiście można mieć wątpliwości, czy, być może, samo proste zsumowanie 

potencjałów ekonomicznych nie byłoby wystarczające - choć nie ma na to dowodów, z drugiej jednak nie można 

zamawiającemu odmówić słuszności jego rozumowania, a to jednak zamawiający najlepiej orientuje się w sytuacji, z 

którą ma do czynienia i postawione przez siebie warunki przemyślał. 

  

W każdym razie, niezależnie od zasad, które można formułować generalnie, w odniesieniu do kontrolowanego 

postępowania, Izba nie stwierdziła naruszenia art. 22 ust. 4 czy art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez postawienie kwestionowanego warunku dotyczącego potencjału ekonomicznego. Jak bowiem Izba już 

wcześniej wskazywała w swoich opiniach i jak też wskazał zamawiający, każdy warunek w stosunku do każdego 

postępowania musi być badany indywidualnie i nawet warunek o identycznym brzmieniu w jednym przypadku może być 

uznany za prawidłowy, a w innym nie. Zatem o ile można się zgodzić, że w większości wypadków wystarczy, by dodać 

do siebie przychody wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to jednak mogą 

zdarzać się wyjątki od tej reguły, a zamawiający na taką szczególną sytuację się powołał. 
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Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców nie oznacza, że zamawiający ma się zadowolić 

konsorcjantami, gdy tylko niektórzy z nich spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia 

 
uchwała z dnia 5 września 2014 r., KIO/KU 74/14 

 

Ustalenia w toku kontroli i stanowisko zamawiającego: 

  

Zgodnie z punktem 111.2.3.1.1 a) ogłoszenia o zamówieniu i punktem 9.1.2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wykonawca miał wykazać, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  

działalności jest krótszy, w tym okresie: 

a) co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu ocieplenia budynku o powierzchni ścian 

zewnętrznych minimum 600 m2 oraz 

b) co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i 

uruchomieniem urządzeń w obiektach użyteczności publicznej. Zamawiający wskazał, że w sytuacji składania 

oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w 

sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Prawo zamówień publicznych co najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem 

wymaganym w punkcie a) i co najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem wymaganym w punkcie 

b). 

  

(…) 

  

Wymóg posiadania doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych, z których każda polegała na 

wykonaniu ocieplenia budynku o powierzchni ścian zewnętrznych minimum 600 m2 oraz co najmniej 2 robót 

budowlanych, z których każda polegała na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń 

w obiektach użyteczności publicznej, jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zapis, aby w przypadku składania 

wspólnej oferty lub polegania na potencjale podmiotu trzeciego co najmniej jeden podmiot wykazał się wymaganym 

doświadczeniem/obrotem, znajdował pełne usprawiedliwienie w specyfice zamówienia. Z uwagi na wysoki stopień 

zaawansowania technologicznego zamawianych robót budowlanych, połączony z doborem, dostawą i montażem 

specjalistycznych urządzeń, niezbędne było, aby wyżej opisane doświadczenie i odpowiedni obrót ze sprzedaży 

posiadał co najmniej jeden wykonawca (w przypadku wspólnej oferty) lub podmiot użyczający swego potencjału. Nie 

gwarantował prawidłowego wykonania zamówienia wykonawca, który legitymowałby się sumą kilku robót i sumą 

obrotów kilku firm. Wymóg był w pełni uzasadniony merytorycznie, odpowiadał potrzebom zamawiającego i pozwalał na 

wyłonienie wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym ograniczenie możliwości powstania sytuacji, 

w której wykonawca nie będzie w stanie wykonać namówienia lub wykonać go z należytą starannością.”. 

  

Zamawiający powołał się również na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 października 2005 r., V Ca 428/05, w 

którym SO „potwierdził, że co do zasady należy przyjmować, iż w odniesieniu do konsorcjum warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych powinny zostać spełnione łącznie przez członków tego 

konsorcjum, a zamawiający może doprecyzować wymogi w odniesieniu do konsorcjum w związku z tym. że regulacje 

ustawy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są ogólnikowe i dość lakoniczne. Dotyczy to w 

szczególności warunków, które nie mogą podlegać prostemu sumowaniu prac zrealizowanych przez poszczególnych 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/24958/KIOKU20do20ku2094_14.pdf
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członków konsorcjum co do ich zakresu i wartości. Niekoniecznie bowiem przełoży się to na wymagane doświadczenie. 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. W ramach odpowiedniego stosowania przepisów 

dotyczących pojedynczego wykonawcy do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jedne z nich znajdują 

zastosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie dadzą się wykorzystać. Z art. 23 ust. 3 nie wynika 

postulat łączenia zasobów przez wykonawców tworzących konsorcjum w sposób całkowicie dowolny, a „łącznie” nie 

zawsze należy utożsamiać z matematycznym sumowaniem potencjałów konsorcjantów. Zasadniczo, jak wskazuje 

ustawowy nakaz odpowiedniego stosowania przepisów, potencjał konsorcjum powinien odpowiadać zdolności do 

wykonania zamówienia pojedynczego wykonawcy. Tym samym zdolność konsorcjum do wykonania przedmiotu 

zamówienia z należytą starannością nie może być mniejsza, lecz porównywalna z potencjałem pojedynczego 

wykonawcy, który o udzielenie zamówienia ubiega się samodzielnie. 

  

(…). 

  

Spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nie może polegać na dowolnym i swobodnym sumowaniu 

doświadczenia członków konsorcjum. Określenie „łącznie” należy interpretować w ten sposób, że to każdy z członków 

konsorcjum może wykazać się realizacją wymaganego zamówienia, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z 

wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Wykonawcy mogą uzupełniać się doświadczeniem w tym 

znaczeniu, że każdy z nich wykaże wykonanie określonej liczby zamówień obejmujących zakres zbliżony do tego, jaki 

przyjmują na siebie w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. Zdaniem zamawiającego nie można jednak 

sumować doświadczenia wykonawców w ten sposób, iż, jeśli zamawiający wymagał wcześniejszej realizacji co najmniej 

dwóch zamówień, to warunek zostanie spełniony przez konsorcjum dwóch firm, z których każda wykonała tylko jedno 

zamówienie. Takie konsorcjum ma tak naprawdę doświadczenie w realizacji jednego zamówienia, bo każda z firm tylko 

raz wykonywała zadanie o podobnym charakterze czy złożoności. 

  

Doświadczenie to zasób umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do należytego wykonania określonych 

czynności. W odróżnieniu od wiedzy, która może być czysto teoretyczna, doświadczenie wynika z praktyki. Jeśli więc 

zamawiający bada, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, bada w praktyce to, czy ów wykonawca 

wykonał określoną czynność w przeszłości tyle razy, by mieć pewność, że to doświadczenie już się u tego wykonawcy 

wykształciło. Zdaniem zamawiającego niepełnego doświadczenia wykonawcy nie wolno poczytywać za jakiekolwiek 

doświadczenie, które można by sumować z takim samym ze strony innego wykonawcy. Jeśli zatem dwaj 

współwykonawcy z osobna nie są w pełni doświadczeni w wymaganym zakresie, łącznie także nie są doświadczeni. Co 

innego, gdy posiadane doświadczenie rozpatruje się w dwóch lub więcej profesjach, gdy każdy gwarantuje 

doświadczenie w odrębnej branży robót, usług lub dostaw. Powyższe ujęcie wynika z zasady realnego wykonania 

zamówienia publicznego, według której powinno się kształtować warunki wymagane od wykonawców w świetle art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyroku z 14 kwietnia 1994 r. ETS zastrzegł, że lider konsorcjum może 

powoływać się na spełnienie tylko takich warunków, w zakresie których zachodzi faktyczne (realne) dysponowanie 

odpowiednimi zasobami, gwarantującymi należyte wykonanie zamówienia. 

  

Także korzystanie z zasobów potencjału innego podmiotu ma być realne (rzeczywiste), czyli wykonawca musi faktycznie 

mieć do swojej dyspozycji zasoby tego podmiotu potrzebne do realizacji zamówienia, a w przypadku obrotu 

finansowego może to mieć miejsce jedynie w stosownej sytuacji (wyrok ETS C-5/97). 
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Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowanie nie ograniczał dostępu do zamówienia wykonawcom 

zdolnym do jego realizacji. Związany był z przedmiotem zamówienia i adekwatny do osiągnięcia celu, jakiemu miał 

służyć tj. zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. Żaden z 

zainteresowanych wykonawców nie skorzystał z uprawnienia do wniesienia środków ochrony prawnej, co pośrednio 

wskazuje, że opis ten nie utrudniał dostępu wykonawców do zamówienia. 

 

Ocena naruszenia przez zamawiającego art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może być dokonywana 

jedynie w okolicznościach konkretnego przypadku z uwzględnieniem wszystkich aspektów faktycznych i prawnych danej 

sprawy. 

  

Również warunek dotyczący doświadczenia w zakresie 2 robót budowlanych, z których każda polegała na wykonaniu 

instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń w obiektach użyteczności publicznej, jest 

bezsprzecznie związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W budynku 

administracyjnym na terenie oczyszczalni ścieków „H.” znajdują się pomieszczenia o różnym przeznaczeniu: biurowe, 

socjalne, laboratoryjne, techniczne, serwerownia aparatury kontrolno-pomiarowej z urządzeniami elektronicznymi 

sterującymi procesem technologicznym oczyszczalni, pomieszczenie dyspozytorni, pomieszczenia objęte ochroną 

danych, pomieszczenie sali konferencyjnej, w których na stałe pracuje 51 osób. Każde z tych pomieszczeń 

charakteryzuje się koniecznością zapewnienia odmiennych warunków mikroklimatu. Roboty budowlane będą 

wykonywane w budynku, w którym zachodzi konieczność zapewnienia ciągłości użytkowania pomieszczeń. Wykonanie 

instalacji klimatyzacji wymaga od wykonawcy dużego doświadczenia w zakresie organizacji robót na czynnym obiekcie 

oraz dużych umiejętności typowo inżynierskich. Powyższe doświadczenie wykonawca może uzyskać jedynie przy 

realizacji większych i bardziej skomplikowanych obiektów niż np. domki jednorodzinne.  

 

Zdaniem zamawiającego najbardziej odpowiednim, związanym z przedmiotem zamówienia, proporcjonalnym do 

przedmiotu zamówienia oraz specyfiki wykonania (na czynnym obiekcie) było określenie wymagania wykazania się 

doświadczeniem wykonania instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń w budynkach użyteczności 

publicznej. Pojęcie „obiektu użyteczności publicznej” zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

„budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, ośw iaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do 

wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”. 

Użycie w treści warunku tylko określenia "budynek" byłoby nieprecyzyjne i zbyt szerokie. Stopień trudności wykonania 

instalacji klimatyzacyjnej w budynku użyteczności publicznej, w którym zwykle występuje konieczność zapewnienia 

ciągłości użytkowania pomieszczeń, jest zupełnie inny niż w budynkach innego rodzaju. 

  

Kategoria budynku użyteczności publicznej jest szersza niż budynku administracji w oczyszczalni ścieków, w związku z 

tym trudno zgodzić się, że użycie szerszej kategorii może zawężać krąg wykonawców. Przeznaczenie budynków do 

użyteczności publicznej determinuje inne rozwiązania stosowane w budynkach użyteczności publicznej, choćby w 

zakresie bezpieczeństwa. 
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Istotą warunku jest uprawdopodobnienie poprawnej realizacji danego zamówienia, czemu ma służyć doświadczenie 

wykonawcy. W praktyce zamówień publicznych, za wyjątkiem prostych zamówień, prawie nigdy nie jest możliwe 

określenie znaczenia warunków udziału w postępowaniu czy to opisanie przedmiotu zamówienia, który w ten czy inny 

sposób nie uniemożliwi części wykonawców w ogóle złożenie oferty, a niektórych postawi w uprzywilejowanej pozycji. 

Warunkiem nienaruszenia konkurencji jest w takim przypadku brak uniemożliwienia z góry niektórym podmiotom udziału 

w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego oraz brak sytuacji, w której 

uprzywilejowanie danych wykonawców osiągnie rozmiary przekreślające jakąkolwiek konkurencję. Nie oznacza to 

jednak, iż zamówienie musi być w równym stopniu dostępne wszystkim wykonawcom i dostosowane do ich możliwości i 

rodzaju czy przebiegu działalności. Wystarczy, że grupa zdolnych wykonać je wykonawców jest wystarczająco liczna 

oraz formalnie „niezamknięta”. 

  

Zdaniem zamawiającego wymaganie wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji 

wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń w obiektach użyteczności publicznej jest adekwatne do stopnia 

skomplikowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Doświadczenie wykonawcy zdobyte przy 

realizacji większych i bardziej skomplikowanych obiektów, jakimi są budynki użyteczności publicznej, uprawdopodobni, 

że zamówienie zostanie zrealizowane w sposób należyty i nie zakłóci ciągłości pracy oczyszczalni ścieków „Hajdów”. 

Żaden z wykonawców nie zadał pytania sugerującego zmianę warunku, a ofertę złożyło 9 wykonawców. Tak duża ilość 

złożonych ofert jednoznacznie świadczy o tym, iż warunki te nie utrudniły potencjalnym wykonawcom ubiegania się o 

zamówienie. 

  

Powyższa argumentacja nie przekonała Prezesa UZP, który, w związku z nieuwzględnieniem zastrzeżeń, przekazał 

zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

  

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej: 

  

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym wynikającym z przekazanej jej dokumentacji kontroli oraz z uzasadnieniem 

stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i zamawiającego, Izba stwierdziła, że zastrzeżenia zasługują na 

uwzględnienie. 

  

(…) 

  

Nie budzi wątpliwości, że z jednej strony warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do 

zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji, jednak z drugiej strony ich celem jest przede wszystkim 

weryfikacja, czy też próba weryfikacji, którzy właściwie wykonawcy są do wykonania tego zamówienia zdolni. Zatem 

zawsze powstaje pytanie - jak zweryfikować a priori, które podmioty są do realizacji zamówienia przygotowane, a nie 

wyłącznie potencjalnie chętne, a jednocześnie nie ustanowić granicy zbyt wysoko lub zbyt nisko. Odpowiedź bowiem 

uzyskuje się dopiero podczas realizacji zamówienia i - sądząc po sprawach na „dokończenie” robót po wykonawcy, który 

ogłosił upadłość, które obecnie trafiają do Izby - niestety chyba znacznie częściej niż jeszcze kilka lat temu są to 

odpowiedzi negatywne. Dlatego nie można zgodzić się z argumentem Prezesa UZP, że negatywne doświadczenia 

zamawiającego z wykonawcami tego samego lub innego zamówienia (a nawet innych zamawiających) nie mogą 

stanowić uzasadnienia dla bardziej restrykcyjnego postawienia warunków, w tym ukierunkowania sposobu 

spełnienia tych warunków dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź 

korzystających z potencjału podmiotów trzecich w kolejnych postępowaniach. 
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To praktyka bowiem weryfikuje, czy warunki zostały postawione prawidłowo - także w tym znaczeniu, czy nie 

były też nadto liberalne, by służyć weryfikacji wykonawców. 

  

Niestety, w dokumentacji kontroli nie ma wystarczająco szczegółowego opisu dotychczas zaistniałej sytuacji, m.in. jakie 

było brzmienie warunków w spornym zakresie w poprzednich postępowaniach, a które to warunki nie były wystarczające 

do zapewnienia wyboru wykonawcy zdolnego prawidłowo zrealizować umowę. Natomiast jeśli zamawiający 

rzeczywiście miał takie doświadczenia, że wybrany do realizacji zamówienia wykonawca ogłosił upadłość i 

opuścił teren budowy, to należy to uznać za empiryczne potwierdzenie, że inaczej postawione warunki wcale nie 

gwarantowały wyboru wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, a wręcz przeciwnie, okazało się, że są 

zbyt niskie, by taką realizację zapewnić. Nic też dziwnego, że zamawiający staje się bardziej ostrożny przy 

wyborze kolejnego wykonawcy. 

  

Ma bowiem rację zamawiający, że warunki nie mogą być postrzegane wyłącznie jako formalność, lecz przede wszystkim 

jako narzędzie oceny zdolności wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością. 

Zamawiający podkreślił tu zdolność wykonawcy do poniesienia kosztów finansowych realizacji zamówienia. W 

kontekście serii upadłości wykonawców robót budowlanych, która ma miejsce w ostatnich latach, oraz podkreślanych 

jego własnych doświadczeń, trudno zarzucać zamawiającemu zbytnią dbałość w tym zakresie. 

  

(…) 

  

Co do postawionego przez zamawiającego wymogu, aby w przypadku warunku dotyczącego wykonania co najmniej 2 

robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających 

na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia oraz wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego wykazali doświadczenie w taki 

sposób, iż jeden wykonawca/podmiot trzeci musi wykazać się pełnym doświadczeniem dotyczącym ocieplenia (czyli 

wykonaniem owych 2 robót), a jeden wykonawca/podmiot trzeci (ten sam lub inny) musi wykazać się pełnym 

doświadczeniem dotyczącym wykonania klimatyzacji, Izba również nie stwierdziła naruszenia powołanych przez 

Prezesa UZP przepisów. 

  

Przede wszystkim zamawiający nie wymaga posiadania całego doświadczenia przez jednego wykonawcę/podmiot 

trzeci, tylko wskazuje, że taki przedsiębiorca ma mieć wymagane doświadczenie w danej dziedzinie - jeden ocieplenia, a 

drugi klimatyzacji (oczywiście może to być jeden podmiot, który ma doświadczenie i w wykonaniu klimatyzacji, i 

ocieplenia). Zatem jak najbardziej występuje tu łączenie potencjału różnych wykonawców. Większość zamawiających 

nie stawia takich wymogów (słusznie czy nie, to już inna kwestia), dlatego wykonawcy sumują swoje doświadczenie w 

sposób dowolny. Jednak nie oznacza to, że takie postawienie warunku przez zamawiającego jest nieprawidłowe. Art. 23 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio. A zatem niektóre przepisy będą mogły być 

stosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie będą nadawały się do zastosowania. Jeśli więc 

odpowiednio odnieść doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

korzystających z potencjału podmiotu trzeciego do doświadczenia wykonawcy indywidualnego mającego własne 

doświadczenie, łatwo można zauważyć, że w przypadku wykonania zamówienia przez takiego pojedynczego 

wykonawcę, ocieplenie budynku wykonywałby wykonawca mający doświadczenie przy wykonaniu dwóch robót 
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polegających na ociepleniu budynku, a klimatyzację także wykonywałby wykonawca mający doświadczenie przy 

wykonaniu dwóch instalacji klimatyzacji. Tym samym również doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub wykonawcy powołującego się na potencjał podmiotu trzeciego powinno być odbiciem takiego 

doświadczenia. 

  

Uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców wcale bowiem nie oznacza, że konsorcjum albo 

wykonawca nie mający doświadczenia mogą być traktowani lepiej niż wykonawca indywidualnie ubiegający się 

o zamówienie i korzystający wyłącznie z własnego potencjału ani też, że zamawiający ma się zadowolić 

„gorszym” wykonawcą, który nie nabył doświadczenia przy realizacji dwóch ociepleń budynku i dwóch 

instalacji klimatyzacji. 

  

Nie ulega wątpliwości, że warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku 

konsorcjum i powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, co do zasady, mogą być spełnione łącznie. 

Rzeczywiście istotą tworzenia konsorcjum jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów, z których żaden 

samodzielnie nie mógłby spełnić warunków udziału w postępowaniu, aby mogli połączyć swój potencjał. Podobnie 

powoływanie się na zdolności innych podmiotów. Pytanie tylko, jak to sumowanie potencjałów powinno wyglądać. 

Ani dyrektywy unijne, ani ustawa Prawo zamówień publicznych w żaden sposób nie odnosi się do tego 

zagadnienia pozostawiając to interpretacjom i praktyce, a te mogą iść w różnych kierunkach. 

  

Zdaniem Prezesa UZP warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie 

powinny ograniczać swobody tworzenia konsorcjum. Jednak nie do końca jest prawdą, że konsorcja mogą być tworzone 

zupełnie dowolnie, gdyż przede wszystkim muszą być one zdolne do wykonania zamówienia oraz nie mogą być w 

sposób nieuzasadniony faworyzowane w stosunku do wykonawców indywidualnych, bo to także narusza uczciwą 

konkurencję między wykonawcami. Kwestia ta od lat budzi wątpliwości, a praktyka, która się ukształtowała na rynku 

polskim, jest często kwestionowana jako nieprawidłowa w stosunku do założeń dyrektyw. Dlatego też Izba zwróciła się 

ze stosownymi zapytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-324/14 i C-387/14). W pytaniach 

tych Izba również wyrażała podobne wątpliwości jak zamawiający co do sposobu łączenia doświadczenia przez 

wykonawców. 

  

Co do warunku posiadania doświadczenia w wykonaniu 2 robót budowlanych, z których każda polegała na wykonaniu 

instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń w obiektach użyteczności publicznej - w części 

dotyczącej obiektów użyteczności publicznej, Izba również stwierdziła, że warunek taki jest akceptowalny. Oczywiście, 

każdy warunek zawsze można sformułować inaczej. Jeśli kierować się wyjaśnieniami zamawiającego (według których 

zamawiający wskazał na tego rodzaju obiekty, gdyż stopień trudności wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku 

użyteczności publicznej, w którym zwykle występuje konieczność zapewnienia ciągłości użytkowania pomieszczeń jest 

zupełnie inny niż w budynkach innego rodzaju), to być może jego cel zostałby lepiej osiągnięty, gdyby odniósł się nie do 

rodzaju budynku, lecz do jego kubatury oraz wymogu, by klimatyzacja posiadała wskazane parametry i była zakładana 

w budynku użytkowanym, a nie np. nowobudowanym lub opuszczonym na czas remontu. Taki warunek 

prawdopodobnie nie budziłby wątpliwości jako proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia, ale jednocześnie 

trudniejszy do weryfikacji oraz prawdopodobnie znacznie trudniejszy do spełnienia. Z drugiej strony § ust. 6 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na które powołał się zamawiający, wskazuje na definicję budynku użyteczności 

publicznej jako budynku przeznaczonego dla: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 
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religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej 1 socjalnej, obsługi bankowej, 

handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub 

wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innego ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania 

podobnych funkcji, a także budynku biurowego i socjalnego. Zatem spektrum tych budynków jest niezwykle szerokie. W 

zasadzie nie obejmuje głównie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (które są zbyt małe kubaturowo, by 

proporcjonalnie odpowiadać budynkowi zamawiającego) oraz wielorodzinnych, w których raczej nie instaluje się 

klimatyzacji obejmującej całego budynku (co najwyżej w pojedynczych mieszkaniach). Tym samym prawdopodobnie i 

tak nie kwalifikowałyby się one do spełnienia postawionego warunku. Sam zamawiający wskazał, iż użył kategorii 

„obiektów użyteczności publicznej” w celu rozszerzenia rodzaju budynków ponad budynki administracyjne (w 

oczyszczalniach), które przecież też byłyby „adekwatne” do przedmiotu zamówienia. Tym samym, chociaż zamawiający 

mógłby lepiej sformułować warunek udziału w postępowaniu niż przez użycie odniesienia do obiektu użyteczności 

publicznej, trudno stwierdzić, by w praktyce ograniczyło to wykonawcom dostęp do zamówienia. 

  

 

Zgodnie z nowym art. 23 ust. 6 Pzp zamawiający może również określić warunki realizacji 

zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób 

niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i 

proporcjonalne. 

 

18. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

18.1. Informacja o fakultatywnych przesłankach wykluczenia wykonawcy. 

 

Zgodnie z nowym art. 24 ust. 6 Pzp nowelizacji jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie 

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

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

 

Zgodnie z nowym art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie 

wykonawcy na podstawie nowego art. 24 ust. 5 Pzp, zamawiający w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w wskazuje podstawy wykluczenia, o których mowa w tym przepisie. 

 

18.2. Kryteria oceny ofert. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp zamawiający w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wskazuje opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie 
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wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 

 

18.3. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wskazuje adres swojej poczty 

elektronicznej lub strony internetowej (zmiana treści art. 36 ust. 2 pkt 5). 

 

18.4. Zatrudnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. 

 

Na podstawie nowego art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający określa 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 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 

Jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w szczególności sposób dokumentowania 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, 

oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj 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.  

 

Jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, określa w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczególności liczbę i okres wymaganego 

zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania, uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, oraz 

sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań (zmiana art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp). 
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18.5. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 

 

Zgodnie z nowym art. 91 ust. 2a Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 

Pzp, 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 Pzp, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu 

postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty 

cyklu życia.  

 

Na podstawie nowego art. 36 ust. 2 pkt 13 Pzp zamawiający w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia będzie obowiązany wskazać standardy jakościowe, o których mowa w 

znowelizowanym art. 91 ust. 2a Pzp. 

 

18.6. Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo 

przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może 

udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia 

wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień lub konkursów, 

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 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 Pzp. 

 

Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego, w celu ustalenia przez wykonawców 

charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, udostępnia na stronie internetowej informacje i wymagania 

dotyczące prowadzonego postępowania, w tym informacje w zakresie określenia przedmiotu 

zamówienia, przedstawiając opis potrzeb i cechy charakterystyczne dostaw, usług lub robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia lub informacje w zakresie określenia 
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, od dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania 

zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień, których wartość jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 

albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego 

oraz partnerstwa innowacyjnego zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego, jeżeli na etapie wszczęcia postępowania nie można 

określić wag kryteriów oceny ofert. 

 

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej 

części albo dokumentów dotyczących przedstawiających opis potrzeb i cechy charakterystyczne 

dostaw, usług lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia na stronie 

internetowej z powodu jednej z okoliczności, o których mowa w art. 10c ust. 1 Pzp (np. 

wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można 

przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), przekazuje ją w sposób inny 

określony w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.  

 

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu 

ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz wskazuje 

sposób uzyskania tych informacji. 

 

W przypadku wszczęcia postępowania przez zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców, specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się 

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

wstępnych. 
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18.7. Zmiana i wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania 

źródeł zapytań. 

 

Informację o terminie zebrania oraz informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 

wskazywania źródeł zapytań zamawiający tylko udostępnia się na stronie internetowej. 

Przed wejściem w życie nowelizacji zamawiający informację z zebrania doręczał niezwłocznie 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza także na tej stronie. 

 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający nadal może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Po wejściu w życie nowelizacji dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia 

tylko na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie 

internetowej.  

 

19. Zmiany w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

 

19.1. Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę. 

 

Zmiany w zakresie udzielania zamówienia z wolnej ręki, w sytuacji, gdy dostawy, usługi lub 

roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę należy uznać za 

redakcyjne. 
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Zgodnie ze znowelizowanym art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia 

z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 

jednego wykonawcę z przyczyn:  

a) technicznych o obiektywnym charakterze,  

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów  

 jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 

 

Użyte w znowelizowanym art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp sformułowanie „jeżeli nie istnieje rozsądne 

rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem 

celowego zawężenia parametrów zamówienia” oznacza, że zamawiający nie może uznać, iż 

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, 

w sytuacji, gdy istnieją rozwiązania równoważne (rozwiązania zastępcze, substytuty), które 

spełniają rzeczywiste wymagania zamawiającego. 

 

19.1.1. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze. 

 

Zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolej ręki w na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp, jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze 

dostawy, usługi lub roboty budowlane może wykonać tylko jeden wykonawca. W 

przypadku tej przesłanki bez znaczenia jest pochodzenie wykonawcy, który może 

pochodzić ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp chodzi o wykazanie istnienia monopolu na rynku określonych 

dostaw, usług lub robót budowlanych. Możliwość wykonania określonej usługi, 

dostawy lub roboty budowlanej tylko przez jednego wykonawcę musi mieć charakter 

obiektywny i trwały oraz nie może opierać się na subiektywnym przekonaniu 

zamawiającego, że daną usługę, dostawę lub robotę budowlaną może wykonać 

określony.  

 

W uchwale z dnia 25 czerwca 2009 r., KIO/KD 16/09 Krajowa Izba Odwoławczej 

stwierdziła, że „(...) względy techniczne o obiektywnym charakterze, na które powołuje 

się Zamawiający, a o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp muszą być 

poparte rzeczywistym monopolem danego wykonawcy na uzyskanie od niego 
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zamówienia. Subiektywne przekonanie Zamawiającego, że tylko jeden wskazany przez 

niego wykonawca daje gwarancję najlepszego wykonania danego przedmiotu 

zamówienia, nie jest wystarczającym wypełnieniem w/w przesłanki. Konieczne jest 

bowiem wykazanie, że danego zamówienia nie jest w stanie wykonać żaden inny 

podmiot”. W uchwale z dnia 7 kwietnia 2009 r., KIO/KD 8/09 Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp nie 

może znaleźć zastosowania w sytuacji, gdy na rynku obiektywnie rzecz biorąc istnieją 

wykonawcy zdolni zrealizować zamówienie”.  

 

W uchwale z dnia 3 listopada 2011 r., KIO/KD 81/11 Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, 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”. Podstawą zastosowania art. 

67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp nie mogą być utrudnienia finansowe lub organizacyjne, 

których zamawiający nie jest w stanie pokonać ze względu na znajdowanie się 

chociażby w trudnej sytuacji finansowej. 

 

Linki do: 

 
Przekonanie zamawiającego, że proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze względu 

na szczególne zaufanie, doświadczenie i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie, 

nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, że jest to jedyny wykonawca  >>>  

 
 

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki 

aktualne na gruncie nowego art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp  >>>  

http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit/przekonanie-zamawiajacego-ze-proponowany-przez-niego-wykonawca-jest-jedynym-ktory-ze-wzgledu-na-szczegolne-zaufanie-doswiadczeni/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit/przekonanie-zamawiajacego-ze-proponowany-przez-niego-wykonawca-jest-jedynym-ktory-ze-wzgledu-na-szczegolne-zaufanie-doswiadczeni/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit/przekonanie-zamawiajacego-ze-proponowany-przez-niego-wykonawca-jest-jedynym-ktory-ze-wzgledu-na-szczegolne-zaufanie-doswiadczeni/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit/orzecznictwo-krajowej-izby-odwolawczej-dotyczace-zastosowania-trybu-zamowienia-z-wolnej-reki-na-podstawie-art-67-ust-1-pkt-1-lit/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit/orzecznictwo-krajowej-izby-odwolawczej-dotyczace-zastosowania-trybu-zamowienia-z-wolnej-reki-na-podstawie-art-67-ust-1-pkt-1-lit/
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19.1.2. Przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych. 

 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 

lit. b) Pzp, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko 

przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 

wynikających z odrębnych przepisów. Prawami wyłącznymi w rozumieniu art. 67 ust. 1 

pkt 1 lit. b) Pzp są m. in. prawa własności rzeczy, a także prawa własności 

intelektualnej (prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe). Zakres 

prawa wyłącznego musi obejmować uprawnienie do korzystania z rzeczy lub innego 

dobra z wyłączeniem innych osób. W przypadku przesłanki „związanej z ochroną praw 

wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów” zamawiający musi wykazać, że na 

ryku określonych dostawy, usługi lub roboty budowlane nie istnieją dostawy, usługi lub 

roboty budowlane mogące zastąpić dostawy, usługi lub roboty budowlane objęte z 

mocy ustawy prawem wyłącznym oraz spełniające określone potrzeby zamawiającego. 

Zamawiający powinien udowodnić, że obiektywnie rzecz biorąc na rynku nie istnieje 

żaden inny wykonawca, poza tym, który zostanie zaproszony do negocjacji, który 

mógłby świadczyć określone dostawy, usługi lub roboty budowlane stanowiące 

przedmiot zamówienia publicznego. Taki stan rzeczy musi być trwały i 

nieprzezwyciężalny. Ochrona praw wyłącznych nie może wynikać ze stosunku 

zobowiązaniowego.  

 

Dla zastosowania nowego art. 67 ust. 1 pkt 1b Pzp należy wykazać, że określona 

usługa jest chroniona prawami wyłącznymi oraz że może być wykonana wyłącznie 

przez określonego wykonawcę. 

 

Linki do: 

 

Pozyskanie oprogramowania równoważnego a możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp  >>>  

 

Stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku sprawowania nadzoru autorskiego nad 

projektem  >>> 

 

 

http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/pozyskanie-oprogramowania-rownowaznego-mozliwosc-udzielenia-zamowienia-na-podstawie-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b-pzp/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/pozyskanie-oprogramowania-rownowaznego-mozliwosc-udzielenia-zamowienia-na-podstawie-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b-pzp/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/stosowanie-trybu-zamowienia-z-wolnej-reki-w-przypadku-sprawowania-nadzoru-autorskiego-nad-projektem/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/stosowanie-trybu-zamowienia-z-wolnej-reki-w-przypadku-sprawowania-nadzoru-autorskiego-nad-projektem/
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19.1.3. Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej 

lub artystycznej. 

 

Zgodnie z nowym art. art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp zamawiający może udzielić 

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być 

świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia 

w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp 

dotyczy zamówień, które mogą być wykonane przez jednego twórcę lub artystę.  

 

W przypadku zastosowania nowego art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp decydują istotne dla 

zamawiającego cechy twórcy lub artysty oraz ich twórczość (wysoki stopień 

zindywidualizowania i niepowtarzalności, unikatowy charakter działalności twórczej 

lub artystycznej). „(…) chodzi tutaj w szczególności o sytuację istnienia swoistego 

monopolu na rynku z zakresu danej dziedziny kultury i sztuki, a więc gdy wykonanie 

takiego dzieła przez innego autora nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego 

rezultatu.” (zob. wyrok NSA z 17 lipca 2003 r., II SA 3944/02). 

 

Zastosowanie nowego art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp związane jest z niepowtarzalnym 

charakterem działalności twórczej i artystycznej i dotyczy wytworów tych działalności 

oraz z możliwością jego wykonania wyłącznie przez jednego twórcę lub artystę. 

Wytwór niematerialny, aby uzyskać status utworu musi stanowić przejaw działalności 

twórczej lub artystycznej i mieć indywidualny charakter.  

 

O zastosowaniu nowego art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp decydują cechy twórcy lub artysty 

oraz wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalny charakter działalności 

twórczej lub artystycznej. Przepisy Pzp nie zawierają definicji legalnej pojęć 

„działalność twórcza” i „działalność artystyczna”.  

 

Ustalając znaczenie tych pojęć należy odnieść się do przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych  przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 

twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
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od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem 

prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami 

graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy 

komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, 

architektoniczne, architektoniczno - urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno - 

muzyczne, sceniczne, sceniczno - muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 

audiowizualne (w tym filmowe). Uznanie, iż określony rezultat korzysta z 

autorskoprawnej ochrony, nie oznacza, że ochroną tą objęte są wszystkie jego elementy. 

Określony utwór chroniony jest wyłącznie w zakresie elementów indywidualnych i 

oryginalnych. Składniki utworu nie wykazujące cechy twórczości nie mogą być 

przedmiotem prawa autorskiego (zob. wyrok z dnia 29 grudnia 2010 r., I ACa 975/10 

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Nie można zatem uznać, że odtworzenie zabytkowego 

fotela stanowi działalność twórczą lub artystyczną, gdyż odtworzenie to nie stanowi 

niczego nowego, oryginalnego i osobliwego. Zadaniem wykonawcy kopii zabytkowego 

fotela jest bowiem wierne odtworzenie wyglądu danej rzeczy, co wyklucza twórczy 

charakter jego pracy (zob. KIO/KD 32/12).  

 

Nowy art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp nie może mieć zastosowania przy wyborze agencji 

artystycznej, ponieważ usługi świadczone przez agencję artystyczną nie mieszczą się w 

zakresie działalności twórczej lub artystycznej, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 1a 

Pzp. Są to usługi pośrednictwa (reprezentacji)
20

. 

 

Link do: 

 

Wybór artysty występującego na określonym festiwalu jest uzasadniony tym, iż tylko jeden wykonawca 

może świadczyć określoną usługę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z 

odrębnych przepisów, dlatego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c) Pzp można wybrać konkretnego 

artystę w trybie zamówienia z wolnej ręki  >>> 

 

                                                 
20

 Zob.  uchwałę nr 38/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2012 r. w 

„Nowe Zeszyty Samorządowe” nr 3, str. 41). 

 

 

 

../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=5281
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/wybor-artysty-wystepujacego-na-okreslonym-festiwalu-jest-uzasadniony-tym-iz-tylko-jeden-wykonawca-moze-swiadczyc-okreslona-uslug/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/wybor-artysty-wystepujacego-na-okreslonym-festiwalu-jest-uzasadniony-tym-iz-tylko-jeden-wykonawca-moze-swiadczyc-okreslona-uslug/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/wybor-artysty-wystepujacego-na-okreslonym-festiwalu-jest-uzasadniony-tym-iz-tylko-jeden-wykonawca-moze-swiadczyc-okreslona-uslug/
http://blogprzetargi.pl/kategorie/tryb-zamowienia-z-wolnej-reki-art-67-ust-1-pkt-1-lit-b/wybor-artysty-wystepujacego-na-okreslonym-festiwalu-jest-uzasadniony-tym-iz-tylko-jeden-wykonawca-moze-swiadczyc-okreslona-uslug/
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19.2. Dostawy (rzeczy) wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, 

naukowych lub rozwojowych usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko 

przez jednego wykonawcę. 

 

Na podstawie nowego art. 67 ust. 1 pkt 1b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z 

wolnej ręki, jeżeli przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w 

celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności 

rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko 

przez jednego wykonawcę.  

 

19.3. Zmiany w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

 

Art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp przed nowelizacją Art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp po nowelizacji 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno 

postępowaniach o udzielenie zamówienia, z 

których co najmniej jedno prowadzone było w 

trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie 

zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ze względu na ich niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób 

zmienione 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym 

uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 

albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty 

lub wszystkie oferty zostały odrzucone na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich 

niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub 

wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z 

postępowania, a pierwotne warunki zamówienia 

nie zostały w istotny sposób zmienione 

 

19.4. Uchylenie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp został uchylony przez przepis art. 1 pkt 83 lit. a) tiret drugie 

nowelizacji.  

 

Zob. komentarz do nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp w „23. Zmiany istotne i nieistotne umowy w sprawie 

zamówienia publicznego”  
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19.5. Zmiany w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

 

Art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przed nowelizacją Art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp po nowelizacji 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 

jeżeli zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 

lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające 

było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 

dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od 

dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 

zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego 

zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu jego wartości. 

 

 

 

19.6. Zmiany w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

 

Art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przed nowelizacją Art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp po nowelizacji 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki w przypadku udzielenia, w przypadku 

udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na 

rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy 

powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o 

innych parametrach technicznych, co 

powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 

użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu 

wykonawcy zamówienia podstawowego, 

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem 

jest częściowa wymiana dostarczonych 

produktów lub instalacji albo zwiększenie 

bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących 

instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 

zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania 

materiałów o innych właściwościach technicznych, 

co powodowałoby niekompatybilność techniczną 

lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 

użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub 
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podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego lub ograniczonego, a 

zamówienie uzupełniające było przewidziane w 

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 

zamówienia podstawowego. 

instalacji. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 32 ust. 3 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia 

uwzględnia się wartość tych zamówień. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej informacja 

o przewidywanych zamówieniach uzupełniających zamieszczona w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu powinna określać przedmiot oraz wielkości 

lub zakres zamówień uzupełniających
21

. Zamieszczenie informacji o przewidywanych 

zamówieniach uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia jest warunkiem niezbędnym ich udzielenia
22

.  

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (zob. wyroki z dnia 30 czerwca 2011 r., KIO 

1295/11 i z dnia 4 lutego 2010 r., KIO/UZP/1876/09, KIO/UZP/1881/09, KIO/UZP/1883/09) 

był wyrażany również pogląd, że „Ustawa p.z.p. tak jak wskazano w art. 41 pkt 15 tej ustawy 

wymaga wyłącznie podania w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych 

zamówieniach uzupełniających, wskazanych w powołanym art. 67 ust. 1 ustawy p.z.p.”. 

 

Obowiązek zamawiającego w zakresie zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o 

przewidywanych zamówieniach uzupełniających dotyczy również ogłoszeń przekazywanych 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

                                                 
21

 W uchwale z dnia 10 maja 2012 r., KIO/KD 46/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „nie można 

udzielić zamówienia jako zamówienia uzupełniającego w sytuacji, gdy w chwili ogłaszania o zamówieniu 

podstawowym, nie przewidywało się możliwości udzielenia tego zamówienia. (...) w ogłoszeniu o zamówieniu 

podstawowym, dla prawidłowości udzielenia w przyszłości zamówienia uzupełniającego, należy określić co najmniej 

zakres tego przyszłego zamówienia (…) jak i rodzaj tego zamówienia.”. 
22 

„Kontrola udzielania zamówień publicznych. Zamówienia dodatkowe na usługi i roboty budowlane w świetle 

ostatnich wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych”, Informator Urzędu Zamówień Publicznych z 

2012 r., nr 2, s. 16. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1295.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1295.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1876 1881 1883.pdf
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Europejskiej, tak samo jak do ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W 

uchwale z dnia 4 marca 2015 r., KIO/KD 12/15 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że 

„wykładnia systemowa Dyrektywy nakazuje przyjąć, że termin „wznowienia” zamówienia, 

którym posłużył się ustawodawca wspólnotowy, jest odpowiednikiem „zamówień 

uzupełniających”, o których mowa w przepisach ustawy P.z.p. Ponadto (…) ogłoszenia o 

zamówieniu publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawierają w sekcji VI 

punkt Informacje dodatkowe, w którym przy zachowaniu należytej staranności Zamawiający 

mógł wskazać informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Twierdzenia więc 

Zamawiającego, jakoby na formularzu ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Unii Europejskiej 

nie jest wskazane miejsce, w którym należy wpisać informację o zamówieniach uzupełniających, 

należy uznać za niezasadne”.  

 

20. Zmiany w unieważnieniu postępowania. 

 

Ze względu na wprowadzenie do Pzp trybu partnerstwa innowacyjnego zmianie ulegają przepisy art. 

93 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 1b pkt 1, ust. 1c pkt 1 Pzp. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie 

o udzielenie zamówienia, 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 - w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej. 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ust. 1b pkt 1 Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub 

prace rozwojowe, 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 - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, 

partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/26193/KIO-KD-12-15.pdf
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Na podstawie nowego ust. 1d w art. 93 Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający 

zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji. 

 

21. Usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

 

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 

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 

Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne 
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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 

w zakresie organizacji targów i wystaw] 

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, 

opieki zdrowotnej i kultury 

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego
23

 

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

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

Świadczenia społeczne 

                                                 
23

 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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75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

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. 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 



  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

149 

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 

paczek], 64114000-8 [Usługi okienka 

pocztowego], 64115000-5 [Wynajem 

skrzynek pocztowych], 64116000-2 [Usługi 

poste-restante], 64122000-7 [Wewnętrzne 

biurowe usługi pocztowe i kurierskie] 

Usługi pocztowe 

50116510-9 [Usługi w zakresie formowania 

opon], 71550000-8 [Usługi kowalskie] 

Usługi różne 
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Zgodnie z nowym art. 138g Pzp 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 wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne za pomocą 

ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego, z wyjątkiem udzielania 

zamówień na usługi społeczne, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 62 ust. 1 oraz art. 67 ust. 

1 Pzp. Wstępne ogłoszenie informacyjne może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

 

W przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne, wszczęcie postępowania następuje za 

pomocą: ogłoszenia o zamówieniu lub okresowego ogłoszenia informacyjnego lub ogłoszenia o 

ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców. 

 

Zamawiający określa sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w niniejszym 

rozdziale oraz zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, a także 

przepisów art. 17 i art. 18 Pzp.  

 

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). 

 

Do zamówień na usługi społeczne przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-35 Pzp oraz 

art. 93 Pzp stosuje się odpowiednio. 
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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. 

 

21.1. 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 
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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. 

 

21.2. Udzielanie 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: 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. 
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zamawiający ustala terminy 

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

złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu potrzebnego na przygotowanie ofert lub 

wniosków. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zamawiający odrzuca ofertę w 

przypadkach określonych w art. 89 Pzp oraz w innych przypadkach niż określone w art. 89 Pzp, 

jeżeli przewidział takie dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty w ogłoszeniu o zamówieniu 

albo specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriów, w szczególności jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, ciągłości 

lub dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb 

użytkownika usługi.  

 

Po udzieleniu zamówienia na usługi społeczne zamawiający przekazuje do publikacji 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia stosując przepisy art. 95 ust. 2 Pzp (zamawiający nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przekazuje ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). 

 

Zamawiający może 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 mógł 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, 
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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 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. 

 

22. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

22.1. Istotne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych. 

 

Zgodnie z nowym art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, będą możliwe tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

 

W uzasadnieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. do projektu nowej ustawy - Prawo zamówień 

publicznych stwierdzono, że „Z tej możliwości modyfikacji umowy zamawiający będzie mógł 

skorzystać niezależnie od wartości modyfikacji. Istotne jest, aby modyfikacja i warunki jej 

przeprowadzenia zostały określone precyzyjnie, a także aby nie powodowała ona zmiany 
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ogólnego charakteru umowy. W klauzulach zmiany umowy powinien zostać podany zakres i 

charakter możliwych modyfikacji, a także warunki na jakich można je zastosować.”. 

 

22.2. Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

nabywanych od dotychczasowego wykonawcy (na podstawie realizacji dodatkowych robot 

budowlanych stanowiących przedmiot zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

 

Na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający może nabywać od 

dotychczasowego wykonawcy dodatkowe roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

 

22.2.1. Dodatkowe roboty budowlane nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i 

stały się niezbędne do wykonania. 

 

Nie uwzględnienie dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw w 

podstawowym zamówieniu powinno wynikać z nieprzewidywalnej sytuacji, z której 

zaistnieniem związana jest konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych. 

Nie uwzględnienie dodatkowych robót budowlanych, usług lub dostaw w 

podstawowym pierwotnym zamówieniu musi wynikać sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia. Nie uwzględnienie dodatkowych robót budowlanych, usług lub 

dostaw w podstawowym pierwotnym zamówieniu musi wynikać sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia.  

 

Sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia musi mieć charakter obiektywny i 

wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego, co oznacza to, że 
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nie powinna wynikać z z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia lub zmian wynikających ze 

zmiany potrzeb zamawiającego lub sposobu wykonania robót budowlanych, które 

można było przewidzieć (nieprzewidywalność zobiektyzowana).  

 

Użyte w znowelizowanym art. 144 ust. 1 Pzp sformułowanie „nieobjęte zamówieniem 

podstawowym” oznacza, że jest to przesłanka o charakterze obiektywnym i 

bezwzględnym, co oznacza to, że powinna wynikać z przyczyn niezależnych od 

zamawiającego, nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie 

planowania inwestycji i opracowywania jej dokumentacji czy ze zmiany potrzeb 

zamawiającego. Roboty dodatkowe, o których mowa w art. 144 ust. 1 Pzp, to roboty, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności przez zamawiającego. 

 

Bez znaczenia dla oceny legalności zastosowania nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp 

będzie zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego i związany z tym fakt 

nieuczestniczenia zamawiającego w przygotowaniu zamówienia podstawowego (np. 

sporządzeniu dokumentacji projektowej), ponieważ zamawiający przejmując roboty 

budowlane od innego zamawiającego wstąpił w sytuację poprzednika prawnego i we 

wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego, stając się podmiotem w pełni 

odpowiedzialnym za realizację zamówienia podstawowego (np. robót budowlanych), w 

tym za podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia dodatkowego.  

 

Dla oceny legalności zastosowania nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp nie ma również 

znaczenia to, że niedołożenie należytej staranności na etapie przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia wynika z działań podmiotu trzeciego, któremu 

instytucja zamawiająca powierzyła przygotowanie postępowania (np. podmiot, któremu 

powierzono opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych). Ma to miejsce w przypadku, gdy 

zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania 

postępowania, którego przedmiot stanowiło zamówienie podstawowe lub w trakcie tego 

postępowania nie mógł przewidzieć potrzeby realizacji dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych.  
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W przypadku nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp aktualne pozostaje orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej i sądowe dotyczące uchylonego art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp 

(„nieobjętych zamówieniem podstawowym (…), niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia”).  

 

Za sytuację niemożliwą wcześniej do przewidzenia nie można zatem uznać 

niedochowania przez zamawiającego należytej staranności na etapie przygotowania i 

lub przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. W uchwale z dnia 15 

grudnia 2011 r., KIO/KD 92/11 Krajowa Izba Odwoławcza zgadzając się ze 

stanowiskiem zawartym w informacji o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych oraz w uchwałach KIO/KD 83/11, KIO/KD 88/11, 

KIO/KD 89/11 stwierdziła, że sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia „jest to 

przesłanka o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, co oznacza to, że powinna 

wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie zaś z uchybień lub 

niedołożenia należytej staranności na etapie planowania inwestycji i opracowywania jej 

dokumentacji czy ze zmiany potrzeb Zamawiającego.”.  

 

Podobne stanowisko zostało wyrażone również w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 13 maja 2014 r., KIO/KD 43/14 („W postępowaniu kontrolowanym w sprawie 

KIO/KD 21/12 Izba oceniła stan faktyczny i stwierdziła, że zamawiający nie postąpił w 

sposób, którego należałoby oczekiwać, a co najmniej nie wykazał należytej staranności 

swoich działań na etapie projektowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia podstawowego. (…). Poza tym większość zleconych robót wynikała ze 

zmiany koncepcji zamawiającego co do wykonania remontu/przebudowy budynku.) oraz 

z dnia 31 stycznia 2013 r., KIO/KD 9/13 („Immamentną cechą zamówienia 

dodatkowego jest to, że jego wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, która powinna mieć charakter obiektywny i bezwzględny 

oraz wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego. Ma to miejsce 

w przypadku, gdy Zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie 

przygotowania specyfikacji zamówienia podstawowego nie mógł przewidzieć potrzeby 

wykonania pewnych usług czy robót budowlanych. Należy podkreślić, iż nie chodzi 

zatem o roboty nieprzewidziane na etapie zamówienia podstawowego, ale o roboty 

../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4834
../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4834
../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4512
../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4828
../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4829
../../AppData/Local/Temp/starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7685
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niemożliwe do przewidzenia - pomimo zachowania należytej staranności (…).”.  

 

Również w wyroku z dnia 29 maja 2014 r., III SA/Łd 332/14 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Łodzi odnosząc się do przesłanek udzielania zamówień 

dodatkowych na roboty budowlane, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, powołując się 

na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dnia 17 kwietnia 2013 r., 

III SA/Łd 829/12, zwrócił uwagę, że „o tym czy miała miejsce sytuacja niemożliwa 

wcześniej do przewidzenia w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. decyduje 

dołożenie należytej staranności przez zamawiającego w przygotowaniu procesu 

inwestycyjnego, przy czym oceny tej staranności należy dokonać z obiektywnego punktu 

widzenia. (…). Błędy w projekcie budowlanym czy specyfikacji technicznej, czy też 

nieuzasadnione pominięcie pewnych prac, których wykonanie uznaje się następnie za 

celowe, na pewno nie uzasadniają zastosowania tego przepisu. (…).”. 

 

W uchwale z dnia 28 czerwca 2013 r., KIO/KD 57/13 Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła natomiast uwagę, że „jako roboty, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia pomimo zachowania należytej 

staranności, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i od 

których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego można by 

było zakwalifikować te roboty, których konieczność wykonania ujawniło dopiero zbicie 

tynków, rozebranie elementów konstrukcyjnych, czy odkrycie nowych pomieszczeń, a 

więc zasłonięte podczas planowania zamówienia podstawowego, jak też wynikłe ze 

zmiany przepisów przeciwpożarowych. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy proces 

przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji projektowej był poprawnie prowadzony 

(zarządzono stosowne badania i ekspertyzy stanu budynku zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, zmiana przepisów przeciwpożarowych nastąpiła w stosownym zakresie już 

po przeprowadzeniu przetargu itd.) - w protokołach konieczności brak jest 

wystarczająco szczegółowych i jednoznacznych informacji w tym zakresie, by Izba 

mogła to jednoznacznie ocenić. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż nie chodzi tu o 

sytuację nie przewidzianą przez zamawiającego (projektanta itp.), bo jest jasne, iż nie 

zostało to przewidziane, ale czy przewidziane być mogło i powinno. Innymi słowy o 

sytuację nieprzewidywalną - przynajmniej w normalnych warunkach (z uwzględnieniem 

wieku i charakteru budynków).”. Oznacza to, że racjonalnie działający zamawiający 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-ld-332-14/srodki_unijne/1a7c533.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2630
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dysponując na etapie przygotowania postępowania dokumentacją obiektu 

budowlanego, w którym będą wykonywane roboty budowlane, powinien również w 

uzasadnionych przypadkach dokonać inwentaryzacji obiektu budowlanego, zwłaszcza w 

przypadku tzw. „starych” obiektów budowlanych. Dotyczy to również podmiotu, 

któremu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Jak słusznie zauważa Krajowa Izba 

Odwoławcza, że „nie chodzi tu o sytuację nie przewidzianą przez zamawiającego 

(projektanta itp.), bo jest jasne, iż nie zostało to przewidziane, ale czy przewidziane być 

mogło i powinno. Innymi słowy o sytuację nieprzewidywalną - przynajmniej w 

normalnych warunkach (z uwzględnieniem wieku i charakteru budynków).”. 

 

Realizacja dodatkowych robót budowlanych musi być niezbędna, tzn. ściśle powiązana 

z prawidłowym wykonaniem robót budowlanych stanowiących zamówienia 

podstawowego (przedmiot umowy o roboty budowlane zawartej z dotychczasowym 

wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). Oznacza to, że nie wykonanie dodatkowych robót dodatkowych 

spowoduje co najmniej nieprawidłowe wykonanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia podstawowego.  

 

22.2.2. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych i spowoduje istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego. 

 

Zamawiający musi również wykazać, że realizacja dodatkowych robót dodatkowych 

przez innego wykonawcę nie będzie możliwa z powodów ekonomicznych lub 

technicznych i spowoduje istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego.  

 

Przykładem może być sytuacja, gdy na terenie budowy jest zgromadzony stanowiący 

własność dotychczasowego wykonawcy robót budowlanych sprzęt budowlany 

ustawiony w ciągu technologicznym, zgodnie z harmonogramem wykonywania robót 

budowlanych, urządzenia zaplecza budowy, materiałów budowlanych i powierzenie 

wykonania dodatkowych robót budowlanych innemu wykonawcy spowodowałaby  
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poniesienie przez zamawiającego znacznych kosztów (wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów) w związku z usunięciem tego sprzętu 

budowlanego, materiałów budowlanych i zaplecza budowy przez dotychczasowego 

wykonawcę na czas realizacji tych robót przez innego wykonawcę.    

 

22.2.3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Jednocześnie wartość każdej kolejnej zmiany nie może przekroczyć 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W przypadku wprowadzania zmian próg 

50% będzie miał zastosowanie do wartości każdej z nich a nie wartości wszystkich 

zmian łącznie. Wartości zamówienia określona pierwotnie w umowie to pierwotna 

wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy określona w zawartej umowie w sprawie 

zamówienia publicznego.   

 

W przypadku nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający nie może również 

wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp 

(nowy art. 144 ust. 1a Pzp). 

 

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w przypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie 

nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy, a jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp przekazuje Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy (nowy art. 144 ust. 1c Pzp). 

 

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawierać postanowienia 

przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu 

okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy (np. klauzule 

waloryzacyjne), wartość każdej kolejnej zmiany ustala się w oparciu o wartość 

zamówienia określoną pierwotnie w umowie, z uwzględnieniem zmian wynikających z 

tych postanowień (nowy art. 144 ust. 1d Pzp). 
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Zgodnie z nowym art. 144 ust. 1b Pzp zmiany postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego dokonane na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp nie 

mogą prowadzić do zmiany jej charakteru. 

 

22.3. Okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć. 

 

Na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

lub umowie ramowej. 

 

Pomiędzy koniecznością zmiany umowy a okolicznościami, których zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy 

oraz związek czasowy.  

 

Okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć to 

zdarzenie, które w normalnym przebiegu wydarzeń było mało prawdopodobne do przewidzenia. 

Nieprzewidywalność ta powinna być jednak postrzegana w kategoriach obiektywnych. 

Zaistniała sytuacja nie może wynikać np. z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a więc 

nie może być spowodowana niedbalstwem, brakiem staranności lub opieszałością w udzieleniu 

zamówienia.  

 

Przewidywalne nie będą zatem zdarzenia, które mieszczą się w granicach zwykłego ryzyka 

związanego z działalnością zamawiającego lub prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, których wystąpienie powinien on przewidzieć. Do takich sytuacji 

należy zaliczyć zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, tj. zdarzenia o charakterze 

przyszłym, nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli zamawiającego (klęski 
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żywiołowe, katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki), a także zdarzenia wykraczające poza 

normalne warunki życia gospodarczego i społecznego. 

 

Okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć to 

również sytuacje niewynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Za 

okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć nie 

można uznać sytuacji, gdy zamawiający miał wiedzę o możliwości wystąpienia zdarzenia (np. 

powodzi), a nie poczynił wcześniej żadnych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia ewentualnych 

skutków takiego zdarzenia. W takim przypadku zamawiający nie może powoływać się na 

trudności lub niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania 

zamówień.  

 

Zgodnie z nowym art. 144 ust. 1a Pzp w przypadku zmian umowy dokonywanych na 

podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych 

zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. 

 

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawierać postanowienia przewidujące 

możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż 

zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa 

w nowym art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp („wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej”), ustala się w oparciu o 

wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 

postanowień (nowy art. 144 ust. 1d Pzp). 

 

Zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonane na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 3 Pzp nie mogą również prowadzić do zmiany jej charakteru umowy (art. 144 ust. 

1b Pzp). 

 

22.4. Zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 

 

Na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 4 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
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wykonawcy, chyba że wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy wykonawca: 

1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (zmiana 

wykonawcy została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają, 

w szczególności warunki takiej zmiany), 

2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

 

22.5. Istotność zmian.  

 

Zgodnie z nowym art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne 

w rozumieniu nowego art. 144 ust. 1e Pzp. 

 

Zob. komentarz do art. 144 ust. 1e Pzp. 

 

22.6. Łączna wartość zmian mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp i mniejsza od 10% lub 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

 

Na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zmiany w umowie w sprawie zamówienia 

publicznego można z góry uznać za nieistotne, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jednocześnie  

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest 

mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  
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W przypadku zamówień na dostawy lub usługi łączna wartość zmian umowy musi być zatem 

mniejsza niż nie może kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

i jednocześnie mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

W przypadku zamówień na roboty budowlane łączna wartość zmian umowy musi być natomiast 

mniejsza niż nie może kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

 

W przypadku zmian dokonywanych na podstawie nowego art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp nie ma 

konieczności sprawdzania, czy zmiana ma charakter istotny czy nieistotny, wystarczy, że łączna 

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 

przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane 

- jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

22.7. Zmiany istotne.  

 

Zgodnie z nowym art. 144 ust. 1e Pzp zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie 

ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy 

lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść 

wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy lub umowy ramowej,  

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 

Pzp. 
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22.7.1. Zmiana ogólnego charakteru umowy. 

 

W uzasadnieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. do projektu nowej ustawy - Prawo zamówień 

publicznych stwierdzono, że „Ze zmianą ogólnego charakteru zamówienia będziemy 

mieć do czynienia np. w sytuacji zastąpienia danego przedmiotu zamówienia innym lub 

w sytuacji zmiany rodzaju zamówienia.”. 

 

22.7.2. Nowe warunki, które spowodowałyby wzięcie lub możliwość wzięcia udział innych 

wykonawcy lub przyjęcia oferty innej treści. 

 

Nowy art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a) Pzp nawiązuje do orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości.  

 

W wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text 

Nachrichtenagentur Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „Zmiana 

zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli 

wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury 

udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy 

zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 

została pierwotnie dopuszczona». Dopuszczalne zatem będą zmiany nieistotne 

rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania”
24

. W wyroku C-

454/06 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że: „Podobnie zmiana 

zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę 

ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach 

pierwotnego zamówienia”.  

 

                                                 
24 

W nawiązaniu do art. 144 - jak należy interpretować istotność zmiany umowy?, www.uzp.gov.pl. Zob. także Sejm 

RP VI kadencji, Nr druku 2154 z dnia 29 czerwca 2009 r.; z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „Dopuszczalne będą zatem zmiany 

nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania”. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69189&doclang=PL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69189&doclang=PL
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Do warunków, które spowodowałyby wzięcie lub możliwość wzięcia udział innych 

wykonawcy lub przyjęcia oferty innej treści należy zaliczyć zmiany istotne zmiany 

dotyczące m.in. opisu przedmiotu zamówienia (np. cech technicznych i jakościowych, 

wymagań funkcjonalnych, dopuszczalności stosowania rozwiązań równoważnych), 

zmiany wysokości kar umownych, sposobu lub terminu wykonania zamówienia (np. 

zmiana liczby dni wyznaczonych na wykonanie zamówienia lub liczby dni na 

wykonanie poszczególnych etapów zamówienia), warunków płatności, okresu i 

warunków gwarancji.  

 

22.7.3. Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść 

wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie. 

 

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, 

jeżeli nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zmiana narusza 

równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w 

sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 

 

22.7.4. Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy. 

 

W uzasadnieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. do projektu nowej ustawy - Prawo zamówień 

publicznych (str. 89-90) odnosząc się do „zmiany znacznie rozszerzającej zakres umowy 

lub umowy ramowej” stwierdzono, że „Pojęcie „znacznie” jest pojęciem dość 

względnym, każdorazowo zależnym od charakteru umowy. Dla przykładu, w 

zamówieniu, którego przedmiotem jest nabycie 100 t określonego materiału 

rozszerzenie zamówienia o dodatkowe 10 t nie będzie raczej stanowiło znacznego 

rozszerzenia zakresu zamówienia. To czy dana modyfikacja znacznie rozszerza zakres 

umowy powinno zatem być analizowane na podstawie konkretnych przypadków na 

zasadzie case-by-case. Dlatego też nie da się wyrazić tego pojęcia w określonej 

wartości procentowej.”. 
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22.7.5. Zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w innych przypadkach. 

 

Na podstawie art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. d) Pzp zmianę postanowień zawartych w umowie 

lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia ona wprawdzie ogólnego 

charakteru umowy lub umowy ramowej, ale będzie polegać na zastąpieniu wykonawcy, 

któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych 

niż zastąpienie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą na podstawie postanowień umownych, o których mowa w nowym art. 144 

ust. 1 pkt 1 Pzp, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa 

(art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b) Pzp) oraz w wyniku przejęcia przez zamawiającego 

zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. c) 

Pzp).  

 

22.8. Sądowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

Na podstawie art. 357
1
 K.c. w zw. z nowym art. 14 ust. 1 Pzp dopuszczalna jest również 

sądowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych 

(w granicach klauzuli rebus sic stantibus).  

 

Zgodnie z art. 357
1
 K.c. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron 

rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu 

interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania 

zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując 

umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami 

określonymi w zdaniu poprzedzającym. Przepis art. 357
1
 K.c. umożliwia zastosowanie klauzuli 

rebus sic stantibus zarówno przez wierzyciela jak i dłużnika. Klauzula rebus sic stantibus 

pozostaje w ścisłym związku z rozkładem ryzyka przyjmowanego przez strony zobowiązania 

(umowy w sprawie zamówienia publicznego).  
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Zastosowanie art. 357
1
 K.c. jest uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących 

przesłanek: źródłem powstania zobowiązania musi być umowa, zmiana stosunków musi mieć 

charakter nadzwyczajny, zmiana musi nieść ze sobą nadmierne trudności w spłaceniu 

świadczenia lub grozić jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały zawierając 

umowę oraz między zmianą okoliczności a wpływem tej zmiany na zobowiązanie istnieć musi 

związek przyczynowy. Podstawową przesłanką zastosowania przepisu jest nadzwyczajna 

zmiana stosunków, przy czym zmiana ta musi zaistnieć po powstaniu zobowiązania. Art. 357
1
 

K.c. dopuszcza także zmianę wcześniejszą, lecz strony nie mogły jej przewidzieć. 

Nadzwyczajna zmiana okoliczności powinna prowadzić do poważnego naruszenia równowagi 

kontraktowej, która istniała w momencie zawierania umowy między stronami. Oznacza to, że 

sytuacja jednej ze stron umowy staje się inna niż w chwili zawierania umowy. Sytuacja ta musi 

mieć charakter powszechny, a nie indywidualny (np. choroba, pogorszenie sytuacji materialnej 

strony). Zmiana nadzwyczajna nie musi być spowodowana nadzwyczajną przyczyną (epidemia, 

klęska żywiołowa). Do przypadków zastosowania klauzuli zaliczają się także: nadzwyczajna 

zmiana sytuacji gospodarczej, hiperinflacja, duże bezrobocie, masowa upadłość 

przedsiębiorców, rozruchy masowe, długo trwające strajki generalne. Nadzwyczajną zmianą 

stosunków nie jest zmiana przepisów prawnych. 

 

Zgodnie z art. 357
1
 K.c. wskutek zmiany stosunków musi nastąpić nadmierna trudność 

spełnienia świadczenia lub groźba rażącej straty dla jednej ze stron. Przepis ten dotyczy 

przypadków, gdy spełnienie świadczenia jest możliwe. Nadmierna trudność w spełnieniu 

świadczenia może mieć charakter faktyczny lub prawny. Przeszkody faktyczne dotyczą 

zarówno natury osobistej (spełnienie świadczenia stanowi zagrożenie dla życia czy zdrowia) jak 

i majątkowej (np. uzyskanie potrzebnych rzeczy do spełnienia świadczenia jest niemożliwe, 

ponieważ zostały wyłączone z obrotu). 

 

Rażąca strata odnosi się zarówno do dłużnika jak i wierzyciela. Przykładem może być sytuacja, 

gdy uzyskanie rzeczy niezbędnych do spełnienia świadczenia (wykonania zamówienia) wiąże 

się ze znacznymi kosztami. Art. 357
1
 K.c. nie dotyczy normalnego ryzyka kontraktowego. 

Ciężar dowodu zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 357
1
 K.c. spoczywa na tej ze stron, 

która domaga się interwencji sądu w stosunek zobowiązaniowy. Dopiero wtedy sąd może 

podjąć kroki potrzebne do modyfikacji bądź rozwiązania stosunku zobowiązaniowego. W takim 

przypadku sąd ma obowiązek zgodnie z zasadami współżycia społecznego, rozważyć interes 
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obu stron. Warunkiem zastosowania klauzuli rebus sic stantibus jest ustalenie istnienia przez 

sąd przesłanek wymienionych w art. 357
1
 K.c. i dokonanie oceny. Jeżeli sąd uzna za zasadną 

ingerencję w treść stosunku zobowiązaniowego, może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z 

zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość 

świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może po 

rozważeniu interesów stron orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami współżycia 

społecznego.  

 

Rozwiązanie umowy polega na uchyleniu obowiązku stron mocą orzeczenia sądowego. Sąd 

może jednak wskazać w wyroku datę i może to być data wcześniejsza od daty wydania wyroku. 

W razie rozwiązania umowy z mocą wsteczną, jeżeli któraś ze stron spełniła już świadczenie, a 

także w sytuacji rozwiązania umowy ze skutkiem na przyszłość, ale z datą wcześniejszą niż 

dzień wydania orzeczenia przez sąd, jeżeli po tej dacie zobowiązanie było wykonalne, sąd jest 

obowiązany orzec o rozliczeniach stron, tj. zasądzić miedzy nimi zwrot należnie spełnionych 

świadczeń bądź zapłatę równowartości w pieniądzu. Świadczenia te nie muszą być zasądzone w 

całości, ponieważ art. 357
1
 K.c. nakazuje, w tym przypadku rozważyć interes stron i rozstrzygać 

zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

 

22.9. Nieważność postanowień umownych zmienionych z naruszeniem Pzp. 

 

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem nowych przepisów art. 144 ust. 1-1b, 1d i 

1e Pzp podlega unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy 

ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (znowelizowany art. 144 

ust. 2 Pzp). 

 

Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza 

zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z nowym art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e 

Pzp będzie obowiązany przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (nowy 

art. 144 ust. 3 Pzp). 
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22.10. Ustawowe rozwiązanie umowy. 

 

Na podstawie nowego art. 145a zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę, jeżeli będzie 

zachodzić co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana umowy zostanie dokonana z naruszeniem nowego art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp;  

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 Pzp;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 

dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej.  

 

Zgodnie z nowym art. 145ab Pzp w przypadku rozwiązania umowy na podstawie nowego art. 

145a Pzp wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

23. Zmiany w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. 

 

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy nowelizacja wprowadza następujące 

zmiany: 

1) zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% (przed nowelizacją od 2 do 10%) ceny 

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy (znowelizowany art. 150 ust. 2 Pzp), 

2) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (nowy art. 150 ust. 7 Pzp), 

3) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (nowy art. 150 ust. 8 Pzp), 
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4) wypłata, o której mowa w art. 150 ust. 8 Pzp, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia (nowy art. 150 ust. 9 Pzp). 

 

Zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp będą 

dokonywane na warunkach określonych w art. 149 Pzp
25

.  

 

24. Zmiany w środkach ochrony prawnej. 

 

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

art. 11 ust. 8 Pzp, wniesienie odwołania będzie możliwe także wobec czynności opisu przedmiotu 

zamówienia oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

24.1. Zmiany w art. 182 Pzp. 

 

Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

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

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

                                                 
25

 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

24.2. Zmiany w składaniu wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy.  

 

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 183 ust. 2 Pzp, 

zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo w 

postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 

24.3. Koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy.  

 

Zgodnie z nowym art. 185 ust. 8 Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub 

dniach wolnych od pracy. 

 

24.4. Zmiany w art. 186 Pzp. 

 

Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie.  

 

Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

 

Zgodnie z nowym art. 186 ust. 3a Pzp w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez 

odwołującego, Krajowa Izba Odwoławcza 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 albo 

wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec 
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uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub 

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 

w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

 

Jeżeli 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 ust. 4 w art. 186 Pzp).  

 

Zgodnie z nowym art. 186 ust. 4a Pzp 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, Krajowa Izba 

Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

 

Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

 

24.5. Zmiany w ponoszeniu kosztów postępowania odwoławczego. 

 

Koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie w przypadku: 

1) o którym mowa w art. 186 ust. 2 Pzp (w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i umorzenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą  postępowania odwoławczego, jeżeli w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca), 

2) o którym mowa w art. 186 ust. 3a Pzp (w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez 

odwołującego i umorzenia i umorzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowania 

odwoławczego, jeżeli 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). 
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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. 

 

Jeżeli 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. W takim przypadku koszty postępowania 

odwoławczego ponosi: 

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

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

Odwoławczą. 

 

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, Krajowa Izba Odwoławcza umarza 

postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W takim przypadku koszty 

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub 

w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy (zmiana art. 186 ust. 

6 pkt 2 lit. b) Pzp). 

 

Zgodnie z nowym art. 186 ust. 6 pkt 4 Pzp w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w 

terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje 

odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów, koszty postępowania odwoławczego ponosi: 

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

zostało oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą,  

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, 
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zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 

25. Przepisy przejściowe
26

. 

 

Przepisy Pzp w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą 

wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego od dnia 18 

kwietnia 2017 r., a przez innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 

2018 r.  

 

Nowy przepis art. 10a Pzp w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 

kwietnia 2018 r. 

 

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do odwołań i skarg do sądu dotyczących tych postępowań 

stosuje się przepisy dotychczasowe (przepisy Pzp obowiązujące przed wejściem w życie 

nowelizacji).  

 

Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 

18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, 

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

składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej. 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 

18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, 

przed dniem 18 kwietnia 2017 r.: 

                                                 
26

 Art. 15-20 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1020). 
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1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo 

pocztowe
27

, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
28

;  

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

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

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

użycia 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 o udzielenie zamówienia publicznego 

składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu;  

5) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i 

procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie,  

6) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia równej 

lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania zaproszenia do 

składania ofert. 

 

Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

                                                 
27

 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830). 
28

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 
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Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w 

następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia 

w życie nowelizacji lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wszczętego przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jeżeli:  

1) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany; 

2) umowa została zawarta przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 Pzp w 

brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji i został spełniony co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

a) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, jeżeli:  

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów lub  

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego, 

b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie 

uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego 

i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 

c) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 

niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli 

zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 
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technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 

trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie 

uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego 

i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

3) umowa została zawarta przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym i został spełniony co najmniej jeden z 

następujących warunków:  

a) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, jeżeli:  

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów lub  

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego,  

b) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z 

ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 

zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego, 

c) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 

niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli 

zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 

trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z 
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ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 

zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. 

 

Do udzielania zamówień publicznych udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub umów ramowych zawartych w wyniku postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2c Pzp (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372)) oraz na 

podstawie art. 25 ust. 2 Pzp (rozporządzenie 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)) zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych rozporządzeń wydanych na podstawie art. 2c oraz art. 25 ust. 2 Pzp, w brzmieniu nadanym 

nowelizacją, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. 

 

26. Kosztorys ofertowy zarówno sporządzany w formie uproszczonej, jak i szczegółowej, nie może 

stanowić wystarczającej podstawy służącej ustaleniu zakresu prac, do których wykonania 

zobowiązuje się wykonawca składając ofertę - wyrok z dnia 9 lutego 2015 r., KIO 175/15. 

 

(…) kosztorys ofertowy, niezależnie od tego, czy jest on sporządzany w formie uproszczonej, czy też 

szczegółowej, nie może stanowić wystarczającej podstawy służącej ustaleniu zakresu prac, do których 

wykonania zobowiązuje się wykonawca składając ofertę. Trzeba mieć bowiem na względzie, że skoro 

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, to - zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 P.z.p. - opisuje 

się je za pomocą dokumentacji projektowej i STWiORB. Szczegółowe wyliczenie elementów 

składowych dokumentacji projektowej zawarte zostało w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 P.z.p. 

Zgodnie z powołanym przepisem rozporządzenia w jej skład wchodzą m.in. projekt budowlany w 

zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oraz przedmiar robót, który de facto stanowi 

podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. Trzeba mieć przy tym na względzie, że przedmiar 

robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego, czy STWiORB i pełniącym 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0175.pdf
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odmienną rolę niż wspomniane dokumenty. Na podstawie § 6 ww. aktu wykonawczego należy 

przyjąć, że istotą przedmiaru jest przedstawienie zakresu niezbędnych do wykonania prac (ze 

wskazaniem jednostek przedmiarowych), co ma pomóc wykonawcom w oszacowaniu 

pracochłonności, a przede wszystkim kosztów wykonania ujętych w nim robót budowlanych.  

  

Ergo, przedmiar robót, a w konsekwencji także kosztorys sporządzony na jego podstawie mają jedynie 

pomocnicze znaczenie w ustaleniu treści zobowiązania wykonawcy, bowiem ich głównym celem jest 

skalkulowanie ceny oferty, nie zaś zobrazowanie jej zakresu. 

  

W świetle poczynionych uwag nie sposób zgodzić się, w ocenie Izby, z argumentacją, że jeżeli 

wykonawca pominie w złożonym kosztorysie ofertowym, nawet wbrew wyraźnemu oczekiwaniu 

zamawiającego, określoną pozycję kosztorysową konieczne jest niejako automatyczne odrzucenie 

złożonej przez niego oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Nie przekreśla to jednak, zdaniem Izby, 

zobowiązania wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem, czy zasadami 

wiedzy technicznej, co wynika z istoty umowy o roboty budowlane (por. przepis art. 647 k.c.), ani 

takiemu zobowiązaniu nie przeczy. W kontekście kwestionowanej przez Odwołującego możliwości 

zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego należy natomiast zwrócić uwagę na 

przepis art. 649 k.c., zgodnie z którym w razie wątpliwości poczytuje się, że wykonawca podjął się 

wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Ustawodawca nie 

przesądził, co ma być źródłem owych wątpliwości, należy zatem dopuścić sytuację, że ich mogą one 

wynikać z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy (pozbawionego ad casum 

istotnego znaczenia także z tego względu, że podstawę ustalenia wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie 

z postanowieniami SIWZ, stanowić będą kosztorysy powykonawcze). W takiej sytuacji trzeba jednak 

przyjąć, że obowiązkiem wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie dokumentacji 

projektowej, nie zaś kosztorysu sporządzonego w oparciu o jej fragment, bowiem - jak 

wskazano - to dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamówienia, a kosztorys, co 

najwyżej opisuje wynagrodzenie za jego wykonanie, bądź podstawy ustalenia tego 

wynagrodzenia. Nie może on zatem zastępować dokumentacji projektowej i być traktowany na 

równi z nią.”. 
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27. Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ 

wynagrodzenie to ustalane jest w kwocie nie ulegającej zmianie w odniesieniu do konkretnych 

robót wymaganych do wykonania określonych dokumentacją projektową - wyroku z dnia 11 

lutego 2014 r., KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14. 

 

Izba w pełni podziela poglądy odwołującego, że niezmienność wysokości wynagrodzenia 

ryczałtowego nie ma charakteru bezwzględnego. Wynagrodzenie to ustalane jest w określonej kwocie 

- nie ulegającej zmianie w trakcie wykonywania dzieła - w odniesieniu do konkretnego dzieła i 

zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła określonych dokumentacją projektową na roboty 

budowlane. Jest ono niezmienne, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

  

Zmiana zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła zarządzana przez zamawiającego odnosi ten 

skutek, że odpada podstawa określenia pierwotnego wynagrodzenia (ryczałtowego). Skoro, bowiem 

przyjmujący zamówienie ma wykonać dzieło w innym kształcie czy w inny sposób niż pierwotnie 

ustalony, wynagrodzenie z tego tytułu nie może pozostać bez zmian. Tylko wówczas, gdy 

wykonawca z pominięciem opisu przedmiotu zamówienia nie ujął w oszacowaniu ceny oferty 

koniecznych elementów - nie ma prawa domagać się podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.  

(…). 

  

W zakresie, w jakim, potrzeba wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej na 

wykonanie robót budowlanych następuje na wniosek wykonawcy (nie uwzględniając zgłoszonych 

wad tej dokumentacji) - wówczas zgoda zamawiającego na odstępstwa od dokumentacji pierwotnej 

może się wiązać z przewidzeniem obowiązku po stronie wykonawcy opracowania takiej dokumentacji 

zamiennej na jego koszt, co w pewnych sytuacjach może nawet skutkować zaoszczędzeniem kosztów 

realizacji robót w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, lub rozliczeniami robót zamiennych. 

Wymóg wpisuje się w dyspozycję art. 144 ust. 1 P.z.p., gdyż właśnie poprzez skarżone postanowienia 

zamawiający wypełnia przesłanki ustawowe, tj. podaje warunki wprowadzenia istotnych zmian do 

umowy. Zamawiający w ogólności nie może być pozbawiony możliwości wprowadzania zmian do 

zakresu zamówienia, gdy warunkuje to osiągnięcie zakładanych celów danej inwestycji. Nie w 

każdym wypadku konieczne jest korzystanie z zamówień uzupełniających, czy zamówień 

dodatkowych obwarowanych spełnieniem odrębnych przesłanek ustawowych. 

  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0139_0148_0150.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0139_0148_0150.pdf
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Wykonawca składając oświadczenie w ofercie, że akceptuje warunki SIWZ (w tym do zmian 

dokumentacji i związanego z tym zakresu robót) i czyni je przez to przedmiotem swojej oferty, zatem 

w przypadkach przewidzianych w SIWZ zmian, nie dochodzi do naruszenia art. 140 ust. 1 i 3 P.z.p. i 

art. 144 P.z.p., gdyż zakres świadczenia wykonawcy pozostaje tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

  

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Pewnego zakresu zmian i związanych z tym 

ryzyk wykonawcy, nie da się całkowicie wyeliminować, ale mimo tego opis przedmiotu zamówienia 

powinien być jednoznaczny pozwalający wykonawcom na przyjęcie racjonalnych założeń 

ekonomiczności kontraktu za zaoferowaną cenę. Izba w tym składzie podziela poglądy wyrażone w 

wyroku z dnia 9 maja 2012 r. (sygn. KIO 809/12), w którym stwierdzono: „że obciążające wykonawcę 

ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą 

wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów 

będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy P.z.p.”. 

 

28. Udzielenie zamówienia na usługę prawniczą w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 

5 ust. 1b Pzp polegającą na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

procesowego w postępowaniach o zwrot podatku VAT - uchwała z dnia 6 lutego 2016 r., KIO/KD 

11/16. 

 

Prezes Urzędu ustalił, że przedmiotem zamówienia była usługa prawnicza polegająca na zastępstwie 

procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach o zwrot 

podatku od towaru i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również 

doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec 

powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez 

zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizacje rozliczeń VAT (§ 1 umowy). 

  

Faktyczny zakres usług, jakie wykonawca zrealizował na rzecz zamawiającego obejmował: 

przeprowadzenie analizy zasadności możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację 

rozliczeń VAT, sporządzenie raportu zawierającego rekomendację odpowiednich działań prawnych 

zmierzających do podniesienia roszczeń procesowych w zakresie zwrotu podatku VAT, 

przygotowanie i złożenie wniosków o interpretacje podatkowe, uczestnictwo w przygotowaniu korekt 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_0809.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/30983/Uchwala-KIO-zbuczyn.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/30983/Uchwala-KIO-zbuczyn.pdf


  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

183 

deklaracji oraz udział w kontroli podatkowej. Należny podatek VAT został odzyskany na etapie 

postępowania podatkowego, tj. po kontroli podatkowej prowadzonej w trybie określonym w art. 281 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). (…). 

  

Zdaniem kontrolującego zasadnicze znaczenie dla wykładni przepisu art. 5 ust. 1b Pzp ma pojęcie 

zastępstwa procesowego, które na gruncie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.) dalej zwanej Kpc, występuje w przepisie art. 87 [1] 

Kpc, dotyczącym zastępstwa stron przez adwokatów lub radców prawnych w postępowaniu przed 

Sądem Najwyższym. Z kolei § 3 tego artykułu odnosi się do zastępstwa procesowego Skarbu Państwa 

wykonywanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Poza tym, proces cywilny stanowi 

zasadniczy tryb postępowania rozpoznawczego, gdyż w Kpc przyjęto regułę, iż sprawy cywilne sąd 

rozpoznaje w procesie, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Ponadto Kpc posługuje się takimi pojęciami 

jak czynności procesowe, pisma procesowe, pełnomocnictwo procesowe, czy zdolność procesowa, tj. 

zdolność do czynności procesowych. Dział V Kpc zatytułowany jest pełnomocnicy procesowi, a 

przepis art. 88 Kpc uważany jest tradycyjnie za źródło podziału pełnomocnictwa na procesowe oraz 

do niektórych (poszczególnych) czynności procesowych. 

  

Z kolei ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 

555, ze zm.), dalej zwana Kpk, posługuje się m. in. takimi pojęciami jak czynności procesowe, pisma 

procesowe, organy procesowe, przedstawiciele procesowi stron, czy też koszty procesu. Na gruncie 

Kpk przedstawicielami procesowymi stron są obrońcy i pełnomocnicy. 

  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2012 r., poz. 270, ze zm.) posługuje się pojęciami czynności procesowych, zdolności procesowej, 

przez którą rozumie się zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowo-

administracyjnych, jak i pojęciem pełnomocnictwa procesowego. 

  

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1150) do zadań Prokuratorii Generalnej należy m. in. wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu 

Państwa przed Sądem Najwyższym oraz zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami 

powszechnymi, wojskowymi i polubownymi. 
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Kontrolujący podniósł, że zarówno w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), jak i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) w Dziale IV Postępowanie podatkowe, brak 

jest regulacji w zakresie zastępstwa procesowego, pełnomocnictwa procesowego czy czynności 

procesowych. Wywiódł, że analiza podstawowych aktów prawnych regulujących prawo proceduralne 

pozwala zatem na przyjęcie, iż pod pojęciem zastępstwa procesowego należy rozumieć występowanie 

jako pełnomocnik w postępowaniu sądowym. 

  

Z tego twierdzenia wyprowadził następnie wniosek, że rozumienie pojęcia zastępstwa procesowego 

będzie jednocześnie determinować sposób wykładni zawartego w art. 5 ust. 1b Pzp terminu „organów 

orzekających”, gdyż pod pojęciem organów orzekających na gruncie tego przepisu należy rozumieć 

tylko takie organy, w stosunku do których może mieć zastosowanie instytucja zastępstwa 

procesowego, a więc organy orzekające o charakterze quasi - sądowym (np. Krajowa Izba 

Odwoławcza). 

  

Organami orzekającymi na gruncie przepisu art. 5 ust. 1b Pzp nie będą zatem organy orzekające w 

formie decyzji (np. organy administracji publicznej, organy podatkowe), gdyż w ramach stosowanej 

przed nimi procedury nie mamy do czynienia z instytucją zastępstwa procesowego, czy z 

czynnościami procesowymi. 

  

W konsekwencji Prezes Urzędu przyjął, że mając na uwadze regulacje Ordynacji podatkowej, należy 

stwierdzić, iż występowanie jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym nie stanowi 

wykonywania zastępstwa procesowego przed innymi organami orzekającymi, a tym bardziej przed 

sądami lub trybunałami, o którym mowa w przepisie art. 5 ust. 1b Pzp, a zamawiający stosując tryb z 

wolnej ręki do udzielenia przedmiotowego zamówienia naruszył treść art. 5 ust. 1b Pzp. 

  

Zamawiający nie zgodził się z powyższymi ustaleniami kontroli i wniósł zastrzeżenia. 

  

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej 

  

(…) przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu z wolnej ręki powinny być interpretowane w sposób 

ścisły. Zamawiający tymczasem prezentuje rozszerzającą wykładnię terminu „zastępstwo procesowe”. 

Pogląd prezentowany przez zamawiającego sprowadza się do tego, że z zastępstwem 
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procesowym mamy do czynienia zasadniczo w każdym przypadku, gdy organ władzy publicznej 

rozstrzygając władczo o prawach i obowiązkach obywatela wydaje decyzję administracyjną.  

 

Z zapatrywaniem takim nie sposób się zgodzić. Dostrzec bowiem należy, że określenie „zastępstwo 

procesowe” jest pojęciem powszechnie przyjętym na gruncie nauki i praktyki prawa, a jego właściwe 

zrozumienie nie rodzi trudności. Pojęcie „proces” niezależnie od tego, czy postrzegamy je na gruncie 

procedury cywilnej, karnej, czy administracyjnej, oznacza postępowanie o charakterze spornym, 

kontradyktoryjnym, w którym strony zobowiązane są do przeprowadzenia postępowania 

dowodowego. Postępowanie takie jest prowadzone przed niezawisłym organem, zatem nie tylko przed 

sądem powszechnym, administracyjnym lub szczególnym, Trybunałem Konstytucyjnym lub 

Trybunałem Stanu, ale również przed organami orzekającymi w sprawach o charakterze spornym na 

podstawie procedur szczególnych. Organem orzekającym spełniającym te standardy jest Krajowa Izba 

Odwoławcza, gdy orzeka w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. Organem takim są również izby morskie działające na podstawie 

ustawy z 1 grudnia 1961 o izbach morskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 735). 

  

Nie ulega wątpliwości, że procedura przypisana organom podatkowym nie ma charakteru 

kontradyktoryjnego i nie może być uznane za postępowanie sporne toczone przed niezawisłym 

organem orzekającym. Organ administracyjny stosując przepisy kodeksu prawa administracyjnego 

jedynie orzeka władczo o prawach i obowiązkach strony na podstawie dokumentów.  

  

To, że sprawa o zwrot podatku od towarów i usług jest rozpatrywana najpierw przez organy 

podatkowe a następnie - w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia - przez sąd administracyjny (dwie 

instancje) nie uzasadnia uznania, że w postępowaniu przed organem podatkowym mamy do 

czynienia z zastępstwem procesowym. Tożsamość sprawy nie uzasadnia automatycznego uznania, 

że postępowanie przed nimi ma charakter procesowy na każdym etapie rozstrzygania. 

  

Przepis art. 5 ust. 1b Pzp może zatem znaleźć zastosowanie w przypadku udzielania zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem będzie zastępstwo przed sądem administracyjnym w razie 

wniesienia skargi do tego sądu od decyzji organu podatkowego II instancji lub doradztwo prawne w 

zakresie tego zastępstwa. W takim bowiem przypadku będziemy mieli do czynienia z postępowaniem 

procesowym, na przebieg którego składają się w szczególności czynności procesowe lub bezpośrednio 

związane z wykonywaniem zastępstwa procesowego. 



  
            
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

186 

  

Tym samym w sytuacji, gdy zamówienie, którego przedmiotem, zgodnie z treścią zawartej w dniu 19 

lipca 2012 r. umowy, było występowanie jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym w 

przedmiocie zwrotu podatku VAT, sporządzanie analiz oraz doradztwo prawne w tym zakresie nie 

mogło zostać udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b Pzp, bez stosowania 

przepisów ustawy określających przesłanki zastosowania tego trybu. 

  

Dodatkowo wskazany przez zamawiającego katalog czynności wykonawcy na podstawie umowy 

wskazuje, że przedmiotem świadczenia była w kompleksowa obsługa prawna w zakresie odzyskania 

podatku od towarów i usług, na którą składały się czynności o różnym charakterze. 

 

29. Wyrażenie zgody na poprawienie innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pk 3 Pzp ? 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 Pzp (innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty - dalej jako „inna omyłka”). Z art. 87 ust. 

2 pkt 3 Pzp wynika, że intencją ustawodawcy było dopuszczenie do poprawiania wszelkiego rodzaju 

błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one 

zniekształcenia złożonego oświadczenia woli wykonawcy w istotnym zakresie. Jednocześnie 

ustawodawca wprowadził zasadę, iż oferta podlega odrzuceniu, w sytuacji gdy wykonawca nie zgodził 

się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty po otrzymaniu od zamawiającego 

powiadomienia o dokonanych poprawkach (zob. KIO 1883/12).  

 

Oferta nie podlega odrzuceniu zarówno w przypadku czynnej akceptacji dokonania poprawienia innej 

omyłki, poprzez wyrażenie zgody, jak i bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia 

zamawiającego o poprawieniu w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p jego 

oferty. Nawet jeżeli w zawiadomieniu o poprawieniu omyłki zawarto żądanie o wyrażenie zgody na 

poprawienie innej omyłki, to z uwagi na brak w p.z.p. terminu na fakultatywne wyrażenie zgody, 

przesłanie zgody po upływie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu innej omyłki nie 

może spowodować odrzucenia oferty takiego wykonawcy. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 p.z.p. daje 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1883.pdf
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natomiast wykonawcy możliwość czynnego niewyrażenia zgody w przypadku, kiedy nie zgadza się on 

na poprawienie innej omyłki. 

 

Odrzuceniu podlega także oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp nie wskazuje, czy wykonawca po doręczeniu zawiadomienia ma złożyć 

oświadczenie o wyrażeniu zgody bądź nie na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3. Nieprzekazanie zamawiającemu w terminie określonym w art. 89 ust. 1 pkt 7 pisma, w którym 

wykonawca zgadza się na dokonanie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 poprawki, nie powoduje odrzucenia 

oferty. Wykonawca nie musi potwierdzać zamawiającemu w odrębnym oświadczeniu woli, że zgadza 

się na dokonanie przez niego w ofercie poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (zob. 

wyrok z dnia 14 kwietnia 2011 r., KIO/UZP 689/11). 

 

W uchwale z dnia 2 kwietnia 2012 r., KIO/KU 35/12 Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do 

zagadnienia wyrażenia zgody na poprawienie innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, 

zwróciła uwagę, że „Komentarze do ustawy prawo zamówień publicznych zawierają różną 

interpretację ww. kwestii. I tak w komentarzu do art. 89 ustawy, pod redakcją Włodzimierza 

Dzierżanowskiego z 2010 roku prezentowane jest stanowisko, że „Oferta podlega odrzuceniu, gdy 

wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, nie zgodził 

się na jej poprawienie. Zgoda składającego to oświadczenie na taką poprawę jest więc niezbędna. Za 

równoznaczne z brakiem zgody na dokonanie poprawek musi być traktowane uchybienie 3-dniowemu 

terminowi przewidzianemu na wyrażenie zgody na poprawki. (...) Milczenie wykonawcy co do tej 

kwestii będzie traktowane jako brak zgody na poprawienie omyłek. Nie stanowi ono bowiem 

dorozumianego oświadczenia woli. (...) Z tych względów zgoda na poprawienie omyłek rachunkowych, 

ta która rodzi doniosłe skutki, nie może być domniemana i wywodzona z milczenia i braku sprzeciwu 

wobec poprawek (...). Zgodnie z art. 9 (ustawy p.z.p.) obowiązuje zasada pisemności postępowania, od 

której wyjątki na rzecz innej formy składania oświadczeń przewiduje jedynie art. 27. Oświadczenie 

woli wykonawcy, iż nie zgadza się on na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, powinno 

więc zostać złożone w formie pisemnej lub formie właściwej ze względu na zastosowanie przepisów 

wspomnianych artykułów. Milczenie nie jest zachowaniem żadnej z dozwolonych form». Podobny 

pogląd jest zaprezentowany w komentarzu do ustawy pod redakcją Arkadiusza Szyszkowskiego, wyd. z 

2009 roku str. 169 gdzie stwierdza się, że tylko „w przypadku omyłek (oczywistej pisarskiej i 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0689.pdf
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rachunkowej) zamawiający nie ma obowiązku uzyskania zgody wykonawcy”. Zdaniem Izby zwrot 

„uzyskaniem zgody” nie może być milczenie w tej kwestii wykonawcy, lecz może tylko wynikać ze 

złożenia stosownego oświadczenia woli. Również w komentarzu pod redakcją Pawła Graneckiego 

wydanie 2 z 2009 roku prezentowane jest stanowisko, że „Zgoda wykonawcy powinna być wyraźna, a 

nie jedynie dorozumiana, w związku z czym, jeżeli w ww. terminie nie zostanie wyrażona, zamawiający 

obowiązkowo odrzuca ofertę”. Podobny pogląd jest prezentowany w ujęciu cywilistycznym. Zgodnie z 

art. 60 oświadczeniem woli osoby, jest takie jej zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób 

dostateczny. Komentowany przepis pozostawia swobodę w doborze tego zachowania, stawiając tylko 

jeden wymóg - jego dostatecznej zrozumiałości, tj. możliwości ustalenia przez odbiorcę właściwego 

sensu złożonego oświadczenia. Podobnie Uchwała SN z kwietnia 2008 roku, IIICZP 6/08”. 

 

W wyroku z dnia 14 września 2012 r., KIO 1883/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

„(…) nie ulega wątpliwości, że w świetle brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. odrzuceniu 

podlega oferta, która zawierała inne niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, które Zamawiający poprawił samodzielnie i co do których wykonawca w ciągu 

trzech dni od zawiadomienia nie zgodził się na ich poprawienie. Z powyższego wynika, że żaden z 

przepisów ustawy P.z.p. wprost nie wspomina o potrzebie czynnego ustosunkowania się przez 

wykonawcę do zawiadomienia o dokonaniu poprawek dotyczących niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, by oferta nie podlegała odrzuceniu. Przepis art. 89 

ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. przewiduje jedynie przesłankę do odrzucenia oferty, gdy wykonawca nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. W każdej innej sytuacji 

aniżeli „nie wyrażenie zgody” przez wykonawcę, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta nie podlega 

zatem odrzuceniu w razie czynnej akceptacji dokonanej poprawki, poprzez wyrażenie zgody jak i 

bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia Zamawiającego o poprawieniu jego oferty. Wniosek 

zdaje się także potwierdzać uzasadnienie projektu zmian do ustawy P.z.p., mocą której wprowadzono 

obecne brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p., gdzie nawiązano jedynie do „nie zgodzenia się” na 

poprawienie omyłek podlegających poprawieniu przez Zamawiającego jako reakcji wykonawcy na 

dokonanie poprawek (Ulega skróceniu termin, w jakim wykonawca może nie zgodzić się na 

poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki w ofercie). W ocenie składu 

orzekającego Zamawiający nie był uprawniony do nałożenia na wykonawcę dodatkowego obowiązku, 

nie znajdującego odzwierciedlenia w przepisie prawa i żądania od wykonawcy czynnego zachowania, 

a więc wyrażenia zgody na poprawienie omyłki.  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1883.pdf
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Nawet jeżeli w zawiadomieniu o poprawieniu omyłek zawarto prośbę o wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłek, to z uwagi na brak uregulowań w P.z.p. terminu na fakultatywne wyrażenie 

zgody, przesłanie zgody po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie mogło spowodować 

odrzucenia oferty takiego wykonawcy. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. daje wykonawcy 

możliwość czynnego działania, w przypadku, kiedy ten nie zgadza się na dokonaną poprawę. 

Udzielenie odpowiedzi było tylko prośbą Zamawiającego skierowaną do wykonawców, nie było 

natomiast nakazem wynikającym z regulacji prawnej. Pogląd analogiczny do prezentowanego wyżej 

wyrażono w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2009 r., sygn. akt. KIO/UZP 

293/09 i 294/09; z dnia 7 września 2009 r., sygn. akt 1094/09; z dnia 30 marca 2010 r., sygn. akt 

KIO/UZP 232/10; z dnia 8 września 2010 r., sygn. akt KIO 1841/10; z dnia 10 marca 2011 r., sygn. 

akt KIO 365/11; z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 689/11; z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt 

KIO 915/12.  

 

Podzielając wyrażoną w tych wyrokach argumentację uznano, że w świetle brzmienia 

obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta wykonawcy, który nie 

zareagował lub zareagował zbyt późno na dokonanie przez Zamawiającego poprawek jego oferty nie 

podlega odrzuceniu. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymagają od wykonawcy 

żadnej reakcji (oświadczenia woli) po to, by poprawiona oferta ostała się w postępowaniu i nie 

podlegała odrzuceniu. Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7 P.z.p. przez nałożenie na wykonawcę 

obowiązku złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na poprawę omyłek i odrzucenie oferty 

wykonawcy, który nie złożył takiego oświadczenia w terminie.”. 

 

30. Możliwość posłużenia się zdolnością kredytową oznacza konieczność posiadania zbadanej przez 

bank możliwości uzyskania kredytu na wymaganą wysokość - wyrok z dnia 2 września 2014 r., 

KIO 1705/14. 

 

(…) możliwość posłużenia się zdolnością kredytową oznacza konieczność posiadania zbadanej przez 

bank możliwości uzyskania kredytu na wymaganą wysokość. Trafnie Zamawiający uznał, że 

dokument w postaci opinii bankowej z dnia 29 maja 2014 r. nie potwierdza spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu, którego treścią było wykazanie się środkami pieniężnymi lub zdolnością 

kredytową na kwotę, co najmniej 256 000 zł. Podkreślenia bowiem wymaga, że możliwość posłużenia 

się zdolnością kredytową oznacza konieczność posiadania zbadanej przez bank możliwości uzyskania 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1705.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1705.pdf
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kredytu na wymaganą wysokość. Ze złożonej opinii banku wynika, że w nieokreślonej przeszłości 

bank zbadał zdolność kredytową Odwołującego, skutkiem czego jest udzielony mu kredyt obrotowy 

na łączną wysokość 5 800 000 zł, z czego jednak część jest wykorzystana, tak, że aktualnie, na dzień 

wystawienia zaświadczenia wykonawca może skorzystać tylko z kwoty 146.025,48 zł. Z treści 

dokumentu składanego w celu wykazania zdolności finansowej winno wynikać, że wykonawca na 

moment najpóźniej o 3 miesiące poprzedzający termin składania ofert dysponuje zdolnością 

kredytową na określoną w SIWZ wysokość. Oznacza to możliwość dysponowania w pełni kredytem w 

wymaganej wysokości.  

 

Fakt wykorzystania określonej części kredytu oznacza, że o tyle mniejsza jest zdolność kredytowa 

danego wykonawcy, o ile wykorzystana część kredytu pomniejsza pierwotnie przyznany kredyt. 

Wykonawca nie potwierdził więc zdolności kredytowej na wymaganą kwotę, to jest na 256 000 zł. 

Nie sposób też uznać, że powinna być tu brana pod uwagę historyczna zdolność kredytowa z 

nieznanego momentu przyznania wykonawcy kredytu obrotowego. Przypomnienia wymaga, że w 

świetle § 1 ust. 1 pkt 10  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), dokument potwierdzający zdolność 

kredytową musi być wystawiony nie dawniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, w tym 

więc okresie powinno także mieć miejsce badanie zdolności kredytowej. 

  

Podzielono w powyższej mierze stanowisko wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 23 

listopada 2012 r. w spr. KIO 2480/12, zgodnie z którym, „zadaniem wykonawcy ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia jest wykazanie, że ma dostęp do źródeł finansowania, które umożliwią mu 

poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego. 

Chodzi zatem o realny dostęp do środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie 

konkretnego zamówienia, przy czym mogą to być zarówno środki własne wykonawcy albo 

środki pożyczone przez stosowną instytucję finansową. W tym ostatnim przypadku, z uwagi na to, 

że trudno wymagać, aby wykonawcy ubiegający się dopiero o udzielenie zamówienia brali już kredyt 

na poczet zamówienia, którego mogą nie uzyskać - wystarczające jest wykazanie się realną 

możliwością do uzyskania takiego kredytu.  

 

Jeżeli wykonawca nie ma własnych środków to jego zadaniem jest uzyskanie potwierdzenia od 

instytucji finansowej, że pozytywnie ocenia zdolność wykonawcy do spłacenia kredytu 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2480.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2480.pdf
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przeznaczonego na sfinansowanie zamówienia. Zatem nie chodzi o zdolność kredytową w ogóle, tylko 

zdolność kredytową związaną z uzyskaniem środków na realizację zamówienia. Z tego względu 

niekoniecznie udzielony już kredyt stanowi pewniejsze potwierdzenie znajdowania się w sytuacji 

finansowej umożliwiającej realizację zamówienia od kredytu dopiero obiecanego, np. pod warunkiem, 

że wykonawca zamówienie uzyska. Jeżeli kredyt został udzielony na zupełnie inny cel, a w 

szczególności, kiedy został już wykorzystany lub środki z niego pochodzące są stale zaangażowane na 

inną działalność wykonawcy - w żaden sposób nie potwierdza zdolności sfinansowania realizacji 

zamówienia. Należy zauważyć przy tym, że z uwagi na uregulowanie wynikające z § 1 ust. 1 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, de facto wystarczające jest wykazanie przez 

wykonawcę, że w jakimkolwiek dniu w okresie trzech miesięcy przed terminem składania ofert miał 

dostęp do środków finansowych na sfinansowanie realizacji zamówienia.  

 

Stąd w przypadku Odwołującego wystarczające byłoby uzupełnienie treści załączonego do oferty 

dokumentu o informację, z której wynikałoby, że bank potwierdza na datę przypadającą nie dalej niż 3 

miesiące przed 4 września 2012 r. pozostawanie do wykorzystania w ramach linii kredytowej środków 

finansowych na kwotę 2 mln zł.  

 

Natomiast Odwołujący odmówił Zamawiającemu przedstawienia takiej informacji, zamiast tego 

podając wymijająco, że do jego dyspozycji jest kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 

5 mln zł, którego specyfika polega na możliwości zadłużania się do maksymalnej kwoty wielokrotnie 

w okresie obowiązywania umowy, a linia kredytowa każdego dnia wykorzystana może być w różnym 

stopniu. W tych okolicznościach Zamawiający miał prawo uznać za niewykazanie spełnia warunku 

udziału w postępowaniu odmowę złożenia informacji z banku potwierdzającej na dzień jej 

wystawienia lub na inny dzień przypadający maksymalnie 3 miesiące przed terminem składania ofert, 

że przyznana linia kredytowa nie była wykorzystana lub była wykorzystana w zakresie nie większym 

niż do kwoty wymaganej przez Zamawiającego”. 

 

31. Siła wyższa to nie tylko wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie i sztormy. 

 

W przepisach Kodeksu cywilnego normujących odpowiedzialność kontraktową określenie „siła 

wyższa” nie występuje. Kodek cywilny, co do zasady, opiera odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie winy (art. 472 k.c.). Wystąpienie siły wyższej nie 

wyczerpuje otwartego katalogu zdarzeń, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności z uwagi na 
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niemożność przypisania jemu winy (także w przypadku niewykonania umowy w oznaczonym 

terminie wskutek wystąpienia siły wyższej). Powstanie szkody wskutek siły wyższej stwarza 

domniemanie braku winy dłużnika. W wyroku z dnia 28 września 1971 r., II CR 388/71 Sąd 

Najwyższy zwrócił uwagę, że „Pojęcie „siła wyższa” występuje zarówno w dziedzinie 

odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. W tej 

ostatniej sferze stosunków prawnych „siła wyższa” stanowi generalną przyczynę wyłączającą 

odpowiedzialność opartą nie tylko na zasadzie ryzyka (np. art. 443, 435 i 436 k.c.), ale również 

odpowiedzialność opierającą się na zasadzie winy (np. art. 415 i nast. k.c.), choć w tym ostatnim 

zakresie podobny skutek eliminujący odpowiedzialność łączy się już z pojęciem tzw. przypadku jako 

negatywnego odpowiednika winy. Nie musi bowiem wcale nastąpić aż zdarzenie dające się 

zakwalifikować jako siła wyższa, wystarczy, że występuje tzw. przypadek.”.  

 

W doktrynie wskazuje się, że siłą wyższą są klęski żywiołowe (vis naturalis), które wywołane są 

wyłącznie siłami przyrody (natury) [np. gwałtowne opady, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, 

powodzie, sztormy], ostateczne akty i decyzje kompetencyjnej władzy publicznej o charakterze 

przymusowym (vis imperium) [orzeczenia sądowe, decyzje w przedmiocie całkowitego lub 

częściowego (dla określonych towarów lub osób) zamknięcia granic państwowych, czy decyzje o 

kwarantannie określonego obszaru], a także wszelkie akty przemocy zbrojnej (vis armata), które 

polegają na zaburzeniu życia zbiorowego społeczeństwa przez działania wojenne, rozruchy, 

zamieszki, strajki, lokauty, bunty, przewroty itp. (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 

lipca 2014 r., X GC 938/13). 

 

32. Oczywista omyłka może polegać na błędnym wpisaniu cyfr, ale nie może polegać na 

przekreśleniu liczby podanej drukiem i wpisaniu pod spodem innej liczby - wyrok z dnia 13 

października 2014 r., KIO 2025/14. 

 

„zamawiający w sposób nieuzasadniony dokonał poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 P.z.p. 

omyłki w ofercie M. Polska sp. z o.o., która nie jest oczywistą omyłką rachunkową, a tym samym 

naruszył ww. przepis ustawy P.z.p. Zamawiający sformułował, jako załącznik nr 1 do siwz, wzór 

formularza oferty, w którym wymagał w ramach pkt 1 przedstawienia kalkulacji ceny oferty w 

rozbiciu na wyszczególnione przez zamawiającego elementy usługi, stanowiącej przedmiot 

zamówienia. W pozycji nr 2 tabeli opisanej, jako „Przechowywanie nowej dokumentacji przejętej w 

48 miesięcznym okresie rozliczeniowym” zamawiający podał ilość dokumentacji w jednostkach „mb” 

http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/content/$N/152510000005027_X_GC_000938_2013_Uz_2014-07-16_001
http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/content/$N/152510000005027_X_GC_000938_2013_Uz_2014-07-16_001
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2025.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2025.pdf
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- 195 840 mb, którą należało wycenić w ofercie. Wykonawcy zobowiązani byli podać cenę 

jednostkową netto i brutto oraz cenę łączną za wskazaną ilość dokumentacji. W złożonej ofercie w 

pozycji nr 2 ww. tabeli wykonawca M. Polska dokonał zmiany ilości dokumentacji podanej, jak 

wyżej, przez zamawiającego, poprzez przekreślenie ilości 195 840 mb oraz wpisanie ilości 8 160 mb. 

Wykonawca dodał do tej pozycji przypis nr 1 o treści „zmiana ilość mb zgodnie z odpowiedziami z 

dnia 20.05.2014 r. (…).”. Wskazane przez wykonawcę odpowiedzi zamawiającego na pytanie 19 i 31 

z dnia 20.05.2014 r. dotyczyły szacowanej przez zamawiającego średniomiesięcznej ilość mb 

dokumentacji bieżącej do przyjęcia (przyrostu miesięcznego dokumentacji bieżącej). Zamawiający 

potwierdził w odpowiedzi tę ilość jako 170 mb. Powyższe wyjaśnienia zamawiającego nie 

powodowały jakiejkolwiek zmiany treści siwz co do ilości wskazanej przez zamawiającego w 

formularzu ofertowym w pozycji nr 2. 

  

Zamawiający pismem z dnia 11 czerwca 2014 r. zawiadomił wykonawcę M. Polska o dokonaniu 

poprawy w ofercie niezgodność treści oferty z siwz w omawianym zakresie, jako oczywistej omyłki 

rachunkowej w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 P.z.p., przyjmując prawidłową ilość dokumentacji - 195 840 

mb. Zamawiający pomnożył tę ilość przez cenę jednostkową podaną w ofercie wykonawcy w celu 

otrzymania wartości brutto za dany element usługi. 

Izba stwierdziła, że powyższa nieprawidłowość w ofercie M. Polska nie ma charakteru oczywistej 

omyłki rachunkowej, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 P.z.p. Przekreślenie przez wykonawcę 

danych w formularzu ofertowym, z powołaniem się na konkretne wyjaśnienia zamawiającego, 

nie stanowi omyłki, gdyż jest to niewątpliwie zamierzone i celowe działanie wykonawcy, który 

zinterpretował treść wyjaśnień zamawiającego i samodzielnie skorygował (w sposób 

nieprawidłowy) wymaganą w formularzu oferty, określoną przez zamawiającego, ilość 

dokumentacji. 

  

W odniesieniu do wskazanej powyżej niezgodności nie można mówić o przymiocie oczywistości. 

Omyłka oczywista to taka, której charakter przypadkowy, niezamierzony, jest dostrzegalny na 

pierwszy rzut oka, bez potrzeby wykonania jakiejkolwiek dodatkowej analizy. Oczywista omyłka de 

facto nie zmienia treści oświadczenia wykonawcy, a jej poprawienie polega na jedynie formalnym 

doprowadzeniu treści oświadczenia do prawidłowego brzmienia. 

  

Oczywista omyłka może polegać np. na błędnym wpisaniu cyfr, ale nie może polegać na 

przekreśleniu liczby podanej drukiem i wpisaniu pod spodem innej liczby. Oczywistą omyłkę 
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może poprawić zamawiający samodzielnie, tj. bez ingerencji i wyjaśnienia ze strony wykonawcy w 

przeciwieństwie do błędu popełnionego w wyniku zamierzonego i świadomego działania wykonawcy. 

Nie można także mówić w tym przypadku o omyłce rachunkowej, gdyż w odniesieniu do ilości mb. 

dokumentacji podanej w formularzu oferty przez zamawiającego, nie były wymagane żadne rachunki 

ani obliczenia. Należało przyjąć do wyceny w ofercie ilość jednoznacznie określoną przez 

zamawiającego, która nie wymagała żadnych obliczeń. 

  

Wykonawca, wbrew wymaganiom zamawiającego, dokonał samodzielnie przeliczenia i skorygowania 

ilości wymaganej przez zamawiającego, co jest niedopuszczalną modyfikacją przez wykonawcę 

oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganej przez zamawiającego ilości, która 

służyła, jak słusznie zauważył zamawiający - porównaniu ofert. (…). Jednocześnie należy zauważyć, 

że zamierzone działanie wykonawcy, nie może podlegać poprawie przez zamawiającego bez 

uzyskania od wykonawcy dodatkowego potwierdzenia, że błędnie zinterpretował wyjaśnienia treści 

siwz i przyjął w ofercie błędną ilość mb. dokumentacji. Konieczność uzyskania przez zamawiającego 

takiego oświadczenia od wykonawcy uniemożliwia dokonanie poprawy treści oferty w trybie art. 87 

ust. 2 pkt 2 (wykorzystanym przez zamawiającego), jak również w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p., 

jako innej omyłki niepowodującej istotnej zmiany treści oferty. 

  

Z powyższych względów należało uznać, że zamawiający w sposób nieuprawniony dokonał poprawy 

treści oferty M. Polska, która nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

33. Fakt wystosowania wezwania o charakterze ogólnego, jako otwartego pytania, nie zwalnia 

wykonawcy z obowiązku szczegółowego przedstawienia składowych ceny i opisania czynników, 

które o wysokości tej ceny zadecydowały - wyrok z dnia 20 maja 2016 r., KIO 750/16. 

 

Ze stanowiska doktryny oraz orzecznictwa wynika, że procedura wyjaśniająca nie może być pominięta 

(tak wyrok ETS z 22 czerwca 1989 r., sygn. C-103/88). Jeżeli wyjaśnienia nie zostaną złożone lub z 

ich treści wynika, że mamy do czynienia z rażąco niską ceną, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 

90 ust. 3 ustawy P.z.p. Automatyczne przyjmowanie, wyłącznie na podstawie kryterium 

arytmetycznego, że cena poniżej pewnego poziomu jest ceną rażąco niską, jest niedopuszczalne. 

Ocena, czy zaoferowana cena jest niewiarygodna, dokonywana jest w świetle złożonych przez 

wykonawcę wyjaśnień, gdy w okolicznościach sprawy zachodziły podstawy do wszczęcia takiej 

procedury wyjaśniającej. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0750.pdf
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Samo pojęcie rażąco niskiej ceny w ustawie P.z.p. nie jest zdefiniowane. Przyjmuje się za 

orzecznictwem europejskim, orzecznictwem sądów okręgowych, KIO oraz doktryną, iż za cenę rażąco 

niską uważana jest cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych 

zamówień i innych ofert (tak np. wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn. akt 

XIX Ga 128/08). W wyroku z dnia 28 marca 2013 r. KIO przyjęła, że o cenie rażąco niskiej można 

mówić, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez 

wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne (sygn. akt KIO 592/13). O zjawisku rażąco niskiej 

ceny będziemy mówili, kiedy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od 

jego wartości, a różnica ta nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi 

wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie 

umowne, to zamówienie wykonać (tak w wyroku z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1562/11). 

  

Z kolei art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p. regulujący instytucję wyjaśnień ma na celu ustalenie, czy oferta 

zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający korzystając z tej regulacji, w sytuacji, kiedy cena oferty 

wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, w szczególności kiedy 

cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich cen złożonych 

w postępowaniu, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając 

wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania 

zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania 

zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, których 

wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wypływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca 

ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający powinien pozyskać jednoznaczne wyjaśnienia od wykonawcy i dopiero w 

wyniku oceny tych wyjaśnień podjąć dalsze decyzje, w tym o wyborze oferty (wyrok Sądu 

Okręgowego w K. z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. Akt XII Ca 59/09). 

  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0592.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1562.pdf
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Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień ma obowiązek podać Zamawiającemu okoliczności 

uzasadniające obniżenie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia lub też innych czynników, 

do których odnosi się wezwanie Zamawiającego - wyrok z dnia 23 kwietnia 2014 r., KIO 706/14. 

  

Niewątpliwie przy ocenie wyjaśnień uwzględnić należy treść samego wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego. Zauważyć jednak należy, iż wezwanie to nie musi być szczegółowo rozpisane. 

Zamawiający oceniając czy może mieć do czynienia z rażąco niską ceną, niejednokrotnie, formułując 

wezwanie, nie jest przecież w stanie przewidzieć, jakie okoliczności lub czynniki mogą wpływać na 

wysokość ceny oferty. Fakt wystosowania wezwania o charakterze ogólnego, jako otwartego 

pytania, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku szczegółowego przedstawienia składowych ceny i 

opisania czynników, które o wysokości tej ceny zadecydowały. W przedmiotowej sprawie, w 

ocenie składu orzekającego Izby szczegółowość wezwań była wystarczająca. W każdym z wezwań 

Zamawiający określił podstawę prawną, z którą związane jest wystosowanie wezwania. Wykonawca 

wiedział więc (a przynajmniej jako profesjonalista, powinien był wiedzieć), że wątpliwości 

Zamawiającego związane są z możliwości wystąpienia ceny rażąco niskiej. Pierwsze z wezwań 

związane było z obowiązkiem złożenia kosztorysu szczegółowego i w ocenie Izby nie mogło być 

bardziej rozbudowane, ponieważ Zamawiający nie znał w danym momencie założeń wyceny oferty 

przez Wykonawcę. Drugie z wezwań było bardzo szczegółowe, po analizie otrzymanego kosztorysu 

Zamawiający precyzyjnie określił jakie składniki wyceny budzą jego wątpliwości i do jakich 

elementów cenotwórczych wykonawca winien się odnieść. 

  

Zamawiający, gdy otrzyma odpowiedź na swoje wezwanie kierowane do wykonawcy w trybie art. 90 

ust. 1 P.z.p., powinien poddać ją bardzo wnikliwej analizie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności 

powinien ustalić czy taką odpowiedź można w ogóle uznać za wyjaśniania składane przez wykonawcę 

w trybie art. 90 ust. 1 P.z.p.. Nie każde bowiem pismo składane w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego może być uznane za takie wyjaśnienia. Prawidłowo złożone wyjaśnienia muszą 

spełniać wymagania określone w art. 90 ust. 1 P.z.p. i pozwalać Zamawiającemu na dokonanie oceny 

w takim zakresie jak wynika to z art. 90 ust. 2 P.z.p. Nie jest zatem wystarczające nazwanie pisma 

„wyjaśnieniami” czy powołanie się w jego treści na art. 90 ust. 1 P.z.p. Dla uzasadnienia takiego 

twierdzenia można przywołać orzeczenie KIO z dnia 12 października 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 

1415/09) oraz orzeczenie KIO z dnia 17 marca 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 262/09). 

  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0706.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1415.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1415.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0262.pdf
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W konsekwencji wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 90 ust. 1 P.z.p. Zamawiający 

powinien badać nie tylko poprzez zsumowanie podanych w nim kwot (o ile takowe w ogóle są 

podane), ale i poprzez realność poczynionych założeń co do czasochłonności pracy, co do 

rzeczywistości i zgodności z prawem stawek wynagrodzenia oraz do realnego kosztu czynności do 

zrealizowania celem osiągnięcia przedmiotu zamówienia. 

  

W przedmiotowym postępowaniu stwierdzić należy pierwszej kolejności, że Zamawiający zastosował 

procedurę wynikającą z art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p. i wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień w 

zakresie ceny oferty. Oznacza to, że wskazywany w odwołaniu zarzut naruszenia tego przepisu nie 

mógł zostać uwzględniony, zwłaszcza, że Odwołujący wskazywał na naruszenie regulacji przez 

zaniechanie jej zastosowania. Zamawiający wystosował do Przystępującego wezwanie, a więc uczynił 

zadość nałożonym na niego obowiązkom. 

  

Co do kwestii samego wezwania do złożenia wyjaśnień, to wezwanie miało charakter ogólny, nie 

wskazywało, które elementy oferty wzbudziły u Zamawiającego wątpliwości i co do których 

elementów Zamawiający oczekuje wyjaśnień. Powyższa okoliczność ma o tym istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sporu, ponieważ wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani byli do 

złożenia wraz z ofertą szczegółowo wypełnionego Wykazu Prac Naprawczych (WPN). Wykaz ten 

zawierał szczegółowy opis kolejnych czynności do wykonania, określał ilość przyjętych 

roboczogodzin przez wykonawcę do wykonania poszczególnych napraw, wskazywał na materiały, 

stawkę roboczogodziny, konieczne uczestnictwo podmiotów trzecich. Tymczasem Zamawiający w 

wezwaniu ograniczył się jedynie do kwestii różnicy średniej arytmetycznej między ofertami, która 

przekroczyła próg 30%, co zgodnie z przepisem obligowało Zamawiającego do wszczęcia procedury 

wyjaśniającej. Istotne jest również, że postępowanie prowadzono w trybie dwustopniowym, przy 

uwzględnieniu regulacji związanych z dyrektywą obronną, a więc Zamawiający miał możliwość 

wymagania od wykonawców większej liczby informacji istotnych z punktu widzenia postępowania, na 

przykład w zakresie podwykonawców. Na etapie składania z ofertą WPN Zamawiającemu znani byli 

wszyscy podwykonawcy i zakres ich prac, które będą wykonywali. Zamawiający wiedział więc w 

których pozycjach WPN przewidziane powinno być wynagrodzenie i koszty związane z 

podwykonawstwem, natomiast wezwanie do wyjaśnień nie wskazywało na jakiekolwiek wątpliwości 

Zamawiającego odnośnie tej części kalkulacji ceny oferty. 
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W ocenie składu orzekającego Izby Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach przedstawił dość 

szczegółowe stwierdzenia, odwoływał się bowiem choćby do umów uprzednio realizowanych na rzecz 

prac przedmiotowo zbliżonych do przedmiotu tego zamówienia. Zastrzec od razu należy, że do 

wyjaśnień nie muszą być złożone „materialne” dowody, czy też jakiekolwiek wyliczenia ale w 

przypadku, jeśli wyjaśnienia wykonawcy nie wskazują na indywidualne, dostępne wyłącznie tylko 

temu wykonawcy uwarunkowania, uzasadniające wysokość zaoferowanej ceny, należy uznać, że 

wyjaśniania spełniające wymagania przepisów ustawy P.z.p., w ogóle nie zostały złożone. 

Wykonawca bowiem w udzielanych wyjaśnieniach powinien udowodnić Zamawiającemu, że jego 

cena ofertowa jest realna, wiarygodna, tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie 

wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności nie będzie ponosił strat. W ocenie składu 

orzekającego Izby takie właśnie okoliczności w swoich wyjaśnieniach wykonawca Przystępujący 

przedstawił. Niewątpliwie posiadanie wcześniejszych doświadczeń w realizacji prac o podobnym 

charakterze może przełożyć się cenę oferty z uwagi na znajomość specyfiki obiektów co daje 

możliwość rozplanowania i organizacji prac. 

  

Za prawidłowością złożonych wyjaśnień przemawiała również okoliczność, że dotyczą one kosztów 

tego konkretnego postępowania. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, w złożonych wyjaśnieniach 

Przystępujący podał konkretne stawki, uwzględnił niezbędne ryzyko przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, uwzględnił także inne elementy cenotwórcze, do których nie odnosiło się odwołanie. 

Odwołujący w odwołaniu i na rozprawie w żaden sposób nie odniósł się do stawek wynikających z 

oferty i wyjaśnień. Nie zanegował wartości przyjętych roboczogodzin do naprawy poszczególnych 

elementów obiektu. Takich wątpliwości przy ocenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nie miał również Zamawiający, który uznał złożone wyjaśnienia za wystarczające i 

dokonał wyboru oferty Przystępującego. Odwołujący nie odniósł się także do wynikającej z 

wyjaśnień, a przyjętej do kalkulacji ceny oferty okoliczności wykonywania prac o podobnym 

charakterze na podobnych obiektach przez Przystępującego. 

  

Nie można nie zauważyć, iż o wezwaniu zdecydowała zapewne jedynie przesłanka arytmetycznej 

różnicy, której nie można stosować bezkrytycznie. Zamawiający przy tak dużej różnicy cenowej 

między ofertami powinien był przeprowadzić pogłębioną analizę dlaczego do takiego zjawiska doszło 

i jakie czynniki mogły mieć na to wpływ oraz czy czynnikiem takim mogły być przyjęte przez którego 

z wykonawców nieprawidłowe założenia do wykonania części prac, także z udziałem 

podwykonawców. Zamawiający zaniechał jednak tych czynności, skupiając się jedynie na 
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matematycznej różnicy. Oczywistym jest, że w przypadku małej lub dużej liczby ofert w 

postępowaniu, niska lub zawyżona cena jednej z tych ofert niewątpliwie wpływa na średnią cenę 

wszystkich ofert i staje się sztucznym odniesieniem do badania ceny rażąco niskiej. 

  

34. Wynagrodzenie ryczałtowe odnosi się do zakresu prac ściśle opisanych w opisie przedmiotu 

zamówienia i zawartej umowie, a nie do prac, których zamawiający specyfikacji i umowie nie  

przewidział - wyrok z dnia 23 kwietnia 2014 r., KIO 706/14.  

  

Zamawiający ustalił ryczałtowy charakter wynagrodzenia, którego cechą zgodnie z art. 632 § 1 k.c. 

jest stałość, bowiem jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiarów ani kosztów prac. Regułą przy ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego są takie 

postanowienia SIWZ, które wskazują, że cena ryczałtowa za realizację zamówienia musi zawierać 

wszystkie elementy kosztów wykonania zamówienia.  

 

Ryczałt odnosi się do zaś do zakresu prac ściśle opisanych w SIWZ i w umowie, a nie do prac, 

których SIWZ nie obejmuje, a zatem których umowa nie przewidywała. 

  

35. Jawność kosztorysu inwestorskiego - wyrok WSA w Łodzi, II SA/Łd 356/12.  

 

Przedmiotem sporu jest zasadność stanowiska organów, iż kosztorys inwestorski (…) nie stanowi 

informacji publicznej podlegającej ujawnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Uzasadniając powyższe stanowisko organy obu instancji powołały się na przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 1 - 3) i rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (§ 2 ust. 1 pkt 3).  

 

Pogląd taki jest błędny. Stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. W art. 6 ust. 1 u.d.i.p. 

ustawodawca wskazał jedynie przykładowo rodzaje spraw, których mogą dotyczyć informacje o 

charakterze informacji publicznych. Doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę 

ustawy, a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, przyjmują szerokie rozumienie pojęcia „informacja publiczna”. Za taką 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0706.pdf
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/77066BCCF7
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uznaje się treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub 

podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi, bądź w jakikolwiek 

sposób ich dotyczących. Są nią zatem zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie 

wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet gdy nie 

pochodzą wprost od nich. 

 

Kosztorys inwestorski, o udostępnienie którego toczy się spór jest dokumentem zawierającym 

informacje o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia dotyczącego inwestycji planowanej przez 

organ administracji. Dokument ten stanowi podstawę do planowania wydatków podmiotu 

zamawiającego i określa sposób gospodarowania jego mieniem. Obowiązek sporządzenia kosztorysu 

wynika wprost wynika z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sporządza go 

zamawiający na poczet postępowania przetargowego. Należy podkreślić, że jeżeli, jak w 

rozpatrywanej sprawie, zamawiającym jest organ administracji publicznej, zamówienie dotyczy 

mienia gminnego, kosztorys służy wykonywaniu zadania publicznego, to stanowi on informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 u.d.i.p., choć niespornie nie jest on dokumentem 

urzędowym w rozumieniu art. 6 ust.2 u.d.i.p. Trafnie tę różnicę zauważa organ. Jednak ta konstatacja 

nie ma najistotniejszego znaczenia w rozpatrywanej sprawie, bowiem jak wskazano wyżej kosztorys 

spełnia przesłanki do uznania go za informację publiczną. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem 

organów, że ustawa prawo zamówień publicznych w sposób wyczerpujący wskazuje rodzaje 

dokumentów i informacji, które podlegają ujawnieniu, co daje podstawę do wniosku, ż inne 

dokumenty sporządzane na potrzeby postępowania określonego w p.z.p. nie podlegają udostępnieniu. 

W szczególności nie jest trafny pogląd, że skoro zgodnie z art. 96 ust. 2 p.z.p. protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia jest jawny, to ustawodawca nie przyznał tego przymiotu 

innym dokumentom wytworzonym podczas postępowania. Zważyć też trzeba, że w art. 96 ust.1 

p.z.p. nie wymieniono wszystkich dokumentów i informacji, jakie protokół winien zawierać. 

Świadczy o tym użycie sformułowania „protokół (...) zawierający co najmniej (...)”.  

 

Tym samym w protokole mogą się mieścić inne niż wymienione w ust.1 tegoż przepisu informacje i 

one również są jawne. Organy nie uwzględniły również generalnej zasady, że postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne (art. 8 ust.1 p.z.p.). Co więcej w art. 8 ust.2 p.z.p 

wyraźnie wskazano, że zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. W ust.3 tegoż 

art.8 określono możliwość zastrzeżenia informacji przez wykonawcę, ale skarżący wnosił o 
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udostępnienie informacji wytworzonej przez organ (zamawiającego). Z zapisów powołanych 

przepisów jednoznacznie wynika, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego rozciąga się również na inne dokumenty, związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. Organy błędnie zinterpretowały zasadę jawności postępowania o udzielenie 

zamówienia, nadmiernie ją ograniczając. 

 

Reasumując, kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania publicznego stanowi informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 i 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podlega zatem 

udostępnieniu w trybie tej ustawy. Z kolei przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie 

zawierają takich regulacji, które a priori wyłączałyby w każdym przypadku uwzględnienie wniosku o 

udostępnienie takiego dokumentu jak kosztorys inwestorski, zwłaszcza po zakończeniu postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

Z ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika także obowiązek udostępniania innych niż 

protokoły dokumentów posiadających walor informacji publicznej, a dotyczących postępowań 

przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień, skoro dostęp do informacji publicznej dotyczy 

sfery faktów. 

 

36. Jeżeli wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, zamawiający może zawrzeć takie 

ubezpieczenie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy 

z tytułu wykonywania umowy - wyrok z dnia 29 marca 2016 r., KIO 340/16; KIO 341/16.  

 

Zarzut naruszenia art. 148 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 2 P.z.p. przez wprowadzenie dodatkowego 

sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy polegającego na konieczności utrzymywania 

przez wykonawcę ciągłości polis OC oraz w sytuacji gdy wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy 

OC, przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do zawarcia i utrzymania takiego ubezpieczenia, 

regularnego potrącania składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu 

realizacji Umowy (w tym odpowiednie podatki i opłaty oraz koszty usług pośredników), które 

Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi. (…). Stosownie do Rozdziału 2 ust. 2.1.2.10 

PU wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej związaną z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, korespondującą z Przedmiotem Umowy, opiewającą na sumę 

ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000,00 zł, która stanowi Załącznik nr 7. Wykonawca oświadcza i 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0340_0341.pdf
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zapewnia, że umowa ubezpieczenia została zawarta zgodnie ze zwyczajowo przyjętą w branży 

praktyką, z uwzględnieniem takich postanowień dotyczących limitów i ochrony ubezpieczeniowej, 

aby były one wystarczające dla pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez wykonawcę w 

związku z realizacją Umowy. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ciągłość polisy OC zostanie 

utrzymana przez cały okres obowiązywania Umowy. 

  

Z kolei stosownie do Rozdziału 3 ust. 3.1.4 PU w przypadku, jeżeli wykonawca wbrew 

zapewnieniu złożonemu w Rozdziale 2 ust. 2.1.2.10 nie utrzyma ciągłości polisy OC, 

Zamawiający może zawrzeć i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na 

takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji Umowy (w tym 

odpowiednie podatki i opłaty oraz koszty usług pośredników), którą Zamawiający będzie musiał 

zapłacić ubezpieczycielowi. Zdaniem Odwołującego wprowadzenie do PU przytoczonej powyżej 

wymogów powoduje, że wymagana od wykonawcy polisa OC związana z prowadzą działalnością 

staje się de facto dodatkowym sposobem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

Przyznanie Zamawiającemu uprawnienia określonego w Rozdziale 3 ust. 3.1.4 PU jest nieuzasadnione 

również z uwagi na fakt, że wykonawca nie będzie miał wpływu ani na wybór ubezpieczyciela ani na 

warunki ubezpieczenia, co jest niecelowe, skoro jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

związanej z prowadzoną działalnością, a nie ubezpieczenie tego konkretnego kontraktu. 

  

Zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie. 

  

Skład orzekający uznał, że argumentacja Odwołującego, jakoby kwestionowane postanowienie PU 

było kolejnym przewidzianym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, nie jest trafna. Nie 

dopatrzono się bowiem takiego scharakteryzowania ubezpieczenia, które świadczyłoby o tym, że 

ma ono zabezpieczać tylko i wyłącznie umowę, która zawarta zostanie w następstwie udzielenia 

zamówienia w postępowaniu. Przeciwnie - Zamawiający wskazał wyraźnie, że polisa ma dotyczyć 

odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, korespondującą z 

Przedmiotem Umowy, nie zaś do niego ograniczoną. Wynika z tego, że wymagany przez 

Zamawiającego zakres ochrony ubezpieczeniowej jest niewątpliwie szerszy od tego, na który 

powołuje się Odwołujący. 
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37. Ważność gwarancji bankowej podpisanej przez pracownika banku lub ubezpieczyciela - KIO 

wyrok z dnia 14 lipca 2015 r.  

 

W zakresie drugiego zarzutu, (…) w całości podzieliła stanowisko Zamawiającego zawarte w 

odpowiedzi na odwołanie, które uznaje za własne wraz z przytoczonym tam orzecznictwem. 

Jednocześnie wskazuje dodatkowo na wyrok KIO z 15 października 2013 r., sygn. akt: KIO 2369/13 

zgodnie z którym: „(...) wbrew stanowisku Odwołującego wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia nie ma obowiązku załączać do dokumentu gwarancji wadialnej ani pełnomocnictw dla 

osób, które ją podpisały w imieniu gwaranta, ani dokumentów rejestrowych wykazujących, że takie 

pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. 

Odwołujący nie wskazał postanowień s.i.w.z., z których wynikałby taki obowiązek. Przede wszystkim 

w orzecznictwie słusznie wskazuje się, że na gruncie ustawy pzp brak jest podstaw do formułowania 

pod adresem wykonawców, którzy decydują się na złożenie wadium w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej czy bankowej, żądania załączenia do gwarancji pełnomocnictwa dla osoby 

podpisującej gwarancję {tak w szczególności w uzasadnieniu wyroku z 7 czerwca 2011 r., sygn. Akt 

1101)11}. Ponieważ ubezpieczyciele i banki prowadzą działalność na dużą skalę zasadą jest, że 

czynności prawne z klientami są dokonywane za pośrednictwem pracowników tych instytucji czy 

nawet pośredników. Zarówno klient, jak i osoby postronne powinny brać pod uwagę wynikające z art. 

97 Kodeksu cywilnego domniemanie, że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do 

obsługiwania publiczności poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które 

zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. Dlatego 

wykonawca ma prawo domniemywać, że osoby wystawiające gwarancję wadialną w lokalu banku czy 

ubezpieczyciela i na odpowiednich formularzach tej instytucji działają w ramach umocowania do 

dokonywania tego typu czynności prawnych. Odwołujący nie wskazał w odwołaniu zaistnienia 

żadnych przesłanek wzruszających domniemanie, że gwarancja (...) bankowa została wystawiona 

prawidłowo.". 

  

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza powołując się na wyrok KIO 398/15 stwierdziła, że „W 

odniesieniu zaś do faktu, że zamawiający wymagał, by z treści gwarancji wynikał sposób reprezentacji 

gwaranta, Izba stwierdziła, iż taki brak w treści gwarancji - niesporny co do samego faktu - nie 

powoduje jej nieważności, a tym samym nie powoduje, że wadium zostało wniesione nieskutecznie. 

Tym samym, pomimo że treść gwarancji nie do końca odpowiada formalnym wymogom 

zamawiającego uzewnętrznionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie stanowi 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_1406.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_1406.pdf
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jednocześnie podstawy do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Oczywiste jest, że gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta - zgodnie ze zwyczajem najczęściej jest to pracownik 

banku lub ubezpieczyciela mający taki zakres obowiązków, a nie członkowie zarządu gwaranta. Tym 

samym pracownik ten powinien posiadać stosowne pełnomocnictwa. Zamawiający co prawda wskazał 

na konieczność posiadania umocowań, jednak nie wskazał na konieczność przedstawienia ich wraz z 

gwarancją - co zdaniem Izby, wobec braku stosowego zwyczaju załączania do gwarancji 

pełnomocnictw, powinno być wyraźnie wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jednak brak umocowania osoby podpisującej gwarancję nie był przedmiotem zarzutu (zresztą art. 26 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala na uzupełnianie pełnomocnictw nie rozróżniając 

ich rodzaju). Natomiast samo wskazanie, czy też brak wskazania w treści gwarancji, sposobu 

reprezentacji gwaranta - w rozumieniu zarówno członków zarządu/prokurentów, jak i ciągu 

pełnomocnictw od członków zarządu/prokurentów do osoby podpisującej gwarancję - nie ma wpływu 

na jej ważność i nie ma szczególnej wartości bez zapoznania się z treścią owych pełnomocnictw. Tym 

samym, jak już wskazano, brak wskazania w treści gwarancji sposobu reprezentacji gwaranta przy 

braku żądania stosownych pełnomocnictw oraz braku zarzutu co do uprawnień osoby, która gwarancję 

podpisała, został przez Izbę zakwalifikowany jako brak formalny nie skutkujący wykluczeniem 

wykonawców z postępowania ze względu na to, że nie wnieśli oni wadium (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych).”. 

 

38. Prześlij pytania dotyczące nowelizacji.  

 

Pytania do nowelizacji Pzp można przesyłać na e-mail: szkolenia@szkoleniaekspert.pl  

Odpowiedzi na pytania będą zamieszczane w kolejnych materiałach INFO NOWE PZP. 

 

39. Co w INFO NOWE PZP Nr 8/sierpień 2016 r. ? 

 tryb przetargu ograniczonego po nowelizacji 

 wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach na roboty budowlane 

 tryb zamówienia z wolnej ręki od przygotowania postępowania do udzielenia zamówienia, z 

przykładowym zaproszeniem do negocjacji oraz uzasadnieniem wyboru trybu 

 orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w tym dotyczące unieważnienia postępowania 

 odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji 

 omówienie innych zmian wynikających z nowelizacji 

mailto:szkolenia@szkoleniaekspert.pl
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40. Szkolenia z 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 z nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych  

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 
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