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1. Nabywanie dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

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. 

 

Nabycie od dotychczasowego wykonawcy dodatkowych robót budowlanych będzie możliwe tylko w 

sytuacji, gdy zostaną łącznie spełnione wszystkie przesłanki określone w tym przepisie. 

 

Cechą zasadniczą i wyróżniającą dodatkowe roboty budowlane jest ich nieprzewidywalność. 

Ustawodawca w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp wyraźnie wskazuje, że dodatkowe roboty budowlane nie 

mogą być objęte zamówieniem podstawowym.  

 

Przesłanka pierwsza to właśnie wykazanie, że dodatkowe roboty nie zostały objęte zamówieniem 

podstawowym. Użyte w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp sformułowanie „nieobjęte zamówieniem 

podstawowym” oznacza roboty, które nie były objęte opisem przedmiotu zamówienia 

podstawowego.  

 

Dodatkowe roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym to roboty nieprzewidywalne. 

Nieprzewidywalność wystąpienia dodatkowych robót musi mieć charakter obiektywny i wynikać z 

przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego (musi wynikać sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia - nieprzewidywalność zobiektyzowana), nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej 

staranności na etapie przygotowania postępowaniu lub wykonywania robót budowlanych. Oznacza, 

że dodatkowych robót nie mógł przewidzieć zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Nie chodzi tu o 
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sytuację nie przewidzianą przez zamawiającego, bo jest jasne, iż nie zostało to przewidziane, ale czy 

przewidziane być mogło i powinno.  

 

Jeśli zamawiający nie przewidział określonych robót budowlanych tylko dlatego, że nie zachował 

należytej staranności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, nie może nabywać od 

dotychczasowego wykonawcy dodatkowych robót budowlanych. 

 

W wyroku z dnia 29 maja 2014 r., III SA/Łd 332/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 

odnosząc się do przesłanki „sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”, 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 (…) 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. 

(…).”. 

 

Przesłanka druga to wykazanie, że dodatkowe roboty, które nie zostały objęte zamówieniem 

podstawowym są niezbędne do wykonania (o ile stały się niezbędne). Realizacja dodatkowych robót 

budowlanych musi być niezbędna, tzn. że nie wykonanie dodatkowych robót dodatkowych 

spowoduje co najmniej nieprawidłowe wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy o roboty budowlane zawartej z dotychczasowym wykonawcą. 

 

Przesłanki trzecia i czwarta to wykazanie, że realizacja dodatkowych robót dodatkowych przez 

innego wykonawcę nie będzie możliwa z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego. W przeciwnym razie realizacja dodatkowych robót dodatkowych przez 

innego wykonawcę 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, zaplecze budowy, 

materiały budowlane i powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu wykonawcy 

spowodowałaby poniesienie przez zamawiającego znacznych kosztów w związku z ich usunięciem 
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przez dotychczasowego wykonawcę na czas realizacji dodatkowych robót budowlanych przez innego 

wykonawcę. 

 

Przesłanka piąta to wykazanie, że wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp). Jeżeli umowa zawiera 

postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu 

okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy (np. waloryzacja wynagrodzenia), 

dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp, ustala się w oparciu o 

wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 

postanowień. 

 

W przypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający, po 

dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 

 

 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone 

jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone 

jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Na podstawie art. 181 ust. 1 Pzp wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym 

do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Pzp, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp (np. żądania wykonawcy 

unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8). 
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W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności (art. 181 ust. 2 Pzp) 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 Pzp, nie przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. 

 

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel 

prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie zostaje osiągnięty.  

Katalog przesłanek unieważnienia postępowania ma charakter numerus clausus (katalogu 

zamkniętego) i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W odniesieniu do art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp 

oznacza to, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, jest związana z zaistnieniem 

przesłanek unieważnienia umowy określonych w art. 146 ust. 1 Pzp.  

 

Poniżej link do przykładowego wzoru odpowiedzi na zarzut nie dokonania unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, w przypadku dokonania przez zamawiającego 

czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, które nie miało wpływu na wynik postępowania: 

 

Przykład uzasadnienia odstąpienia unieważnienia postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp >>> 

 

https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/142/1544  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/142/1544
https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/142/1544
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3. Czy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jako czynność podejmowana po 

zakończeniu postępowania, rodzi po stronie osoby podpisującej umowę obowiązek złożenia 

oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa 

w art. 17 ust. 2 Pzp? 

 

Obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

wyłączenia, o którym mowa w art. 17 Pzp nie dotyczy osób podpisujących umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia w świetle wyraźnego brzmienia 

przepisów art. 17 ust. 1 Pzp związany jest bowiem jedynie z faktem wykonywania czynności w 

postępowaniu, a jak już wyżej skazano, zawarcie umowy nie jest czynnością w postępowaniu. 

 

Poniżej link do przykładowego wzoru wyjaśnień skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych w związku z wszczęciem postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych: 

 

Przykład wyjaśnienia skierowanego do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych >>> 

 

https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/141/1543 

 

 

4. Zamawiający jest obowiązany wskazać wszystkie czynności, których wykonanie będzie zawierało 

cechy stosunku pracy. 

 

Na podstawie art. 29 st. 3a Pzp zamawiający jest obowiązany dokonać oceny, czy przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie 

zawierało cechy stosunku pracy (czynności będą wykonywanie w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.). 

Zgodnie z art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Jeśli realizacja czynności w ramach udzielanego zamówienia polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p. zamawiający jest obowiązany określić w opisie 

przedmiotu zamówienia wymóg zatrudnienia, a wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek 

zatrudniać osoby wykonujące czynności objęte tym wymogiem.  

https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/141/1543
https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/141/1543
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Na podstawie art. 29 ust. 3a zamawiający jest obowiązany wskazać wszystkie czynności, których 

wykonanie będzie zawierało cechy stosunku pracy. Obowiązek, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp 

nie dotyczy dostaw, także dostaw realizowanych w ramach robót budowlanych lub usług.  

 

Cechy stosunku pracy (czynności będą wykonywanie w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.) będą 

miały czynności wykonywane przez personel sprzątający (czynności sprzątania), ochroniarzy 

(czynności świadczenia usług ochrony). Cechy stosunku pracy nie będą miały czynności wykonywane 

przez osoby wykonujące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (np. osoby posiadające 

uprawnienia budowlane w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi).  

 

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych
1
 „czynności wykonywane przez kierowników budowy, 

kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby 

wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają 

samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. 

Do rozważenia pozostają kwestie związane ze świadczeniem niektórych usług informatycznych (np.: 

świadczonych przez programistów, integratorów systemów etc.), w szczególności, gdy są to osoby o 

wysokim poziomie kompetencji, posiadające rzadkie specjalizacje i niezbędne certyfikaty 

potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia jest 

wymagane już na etapie składania ofert, czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu). Wydaje się, że czynności 

wykonywane przez te osoby nie polegają na świadczeniu pracy. Z kolei inne czynności informatyczne 

(np. polegające na usłudze help-desku) mogą już mieć charakter czynności polegających na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.”. 

 

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych „Niedopuszczalne będzie zarówno scedowanie tego 

obowiązku na wykonawcę, np. w formie zapisu, że jeśli wykonawca ujawni po swojej stronie 

                                                 
1 Opinia prawna „Obowiązek zamawiającego określania 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 (art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp)”. 
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czynności o takim charakterze zobowiązany będzie zawrzeć z pracownikami je wykonującymi umowy 

o pracę, jak też nadmiernie ogólne ich wskazanie, np. w formie zapisu, że zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o takim 

charakterze podczas realizacji, etc. Oba opisane powyżej przypadki nie tylko mogą skutkować 

złożeniem przez wykonawców nieporównywalnych cenowo ofert (wykonawcy mogą różnie oceniać 

charakter tego samego stosunku, którego ocena należy do zamawiającego), ale też są niezgodne z 

treścią art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który w odniesieniu do precyzji opisu przedmiotu zamówienia 

zachowuje swoją moc. Podkreślić należy, że zamawiający zasadniczo nie zastępuje wykonawcy w 

określeniu sposobu realizacji świadczenia. Z tego też tytułu zamawiający, co do zasady, nie wskazuje 

czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę z podziałem na wykonawców i 

podwykonawców. Zamawiający zasadniczo nie określa też, jaka liczba osób po stronie wykonawcy 

będzie brała udział w realizacji zamówienia, nie decyduje o systemie zmianowym etc. Zamawiający 

powinien natomiast wprowadzić do umowy zapis, w którym przewidzi zobowiązanie wykonawcy do 

wykonywania opisanych przez zamawiającego czynności pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę.”. Jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

powinien określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co najmniej: sposób 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaje czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (zob. 

art. 36 ust. 2 pkt 8a). 

 

 

5. Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Obowiązek zamawiającego określania 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 (art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp) 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” 

wprowadzonym uchwaloną w dniu 22 czerwca 2016 r. ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
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publicznych oraz niektórych innych ustaw, 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 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 

z późn. zm.), dalej jako: „Kodeks pracy”. Należy zauważyć, że powyższy przepis stanowi istotną zmianę 

w stosunku do dotychczasowych regulacji w tym zakresie, które wskazywały jedynie na uprawnienie 

do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z zatrudnieniem na podstawie 

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

realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeśli było to uzasadnione przedmiotem lub 

charakterem tych czynności (dotychczasowy art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp). Obowiązek określenia w 

opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest wyrazem woli 

ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych i 

zerwania z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione 

charakterem stosunku. Przyzwalanie na taką praktykę, tj. uznawanie niepracowniczego statusu 

pracownika oznacza, że wykonując pracę uzyskuje on mniej korzystny status prawny (np. ze względu 

brak prawa do urlopu, brak ochrony wynagrodzenia, odpowiedzialność odszkodowawczą, 

niezaliczanie okresu pracy do stażu pracy, brak prawa do odzieży ochronnej itd.), podczas gdy 

zatrudniający ponosi mniejsze koszty, uzyskując te same korzyści co z pracy pracownika 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 

2016 r., sygn. I PK 139/15). Ponadto, w uzasadnieniu Rządowego projektu zmiany ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366) ustawodawca zaznaczył, 

iż obok uregulowania statusu pracownika w zamówieniach publicznych ważne jest uwzględnienie 

aspektów społecznych poprzez na przykład stworzenie zachęt do stosowania klauzul społecznych 

przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku postawienia warunku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy spełnione są 

kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 

Należy również zauważyć, że ustawodawcy europejskiemu także nie jest obce dążenie do 

usankcjonowania przestrzegania przepisów m.in. z zakresu prawa pracy, czemu dał wyraz w treści art. 

18 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, 

str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej: „dyrektywą klasyczną”, zgodnie z którym państwa członkowskie 
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podejmują stosowne środki służące zapewnieniu, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy 

przestrzegali mających zastosowanie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego, prawa pracy i 

prawa ochrony środowiska, ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, układach zbiorowych 

bądź w przepisach międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa 

socjalnego i międzynarodowego prawa pracy wymienionych w załączniku X dyrektywy klasycznej. A 

zatem, brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp odpowiada także na zapotrzebowanie dostosowywania 

krajowego systemu zamówień publicznych do standardów europejskich. 

 

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż ustawodawca regulując brzmienie art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp miał na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji 

konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych 

czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po stronie 

zamawiającego będzie spoczywał obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności. Podstawą prawną do określenia, czy czynności 

wykonywane przez pracowników wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, 

stanowi art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy określa konstytutywne cechy 

stosunku pracy: a) wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie 

pracy pod kierownictwem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie 

przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeśli 

realizacja czynności w ramach udzielanego zamówienia polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

art. 22 § 1 Kodeksu pracy to zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia wymóg 

zatrudnienia, a wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zatrudniać osoby wykonujące 

czynności objęte tym wymogiem. Należy stanowczo podkreślić, że nie w każdym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie określał wymagania dotyczące zatrudniania 

na umowę o pracę. W pierwszej kolejności należy wskazać, że obowiązek ten nie dotyczy dostaw, 

także w sytuacji gdy wchodzą one w zakres danego zamówienia, w tym w szczególności zamówienia 

na roboty budowlane. W drugiej kolejności podnieść należy, że w zamówieniach na usługi i roboty 

budowlane, do których wprost odwołuje się art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, taki obowiązek będzie 

dotyczył tylko tych zamówień publicznych, w których wykonywanie czynności w ramach jego 

realizacji będzie polegało na wykonywaniu pracy zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

Natomiast, w każdym postępowaniu na usługi lub roboty budowlane na zamawiającym będzie 

spoczywał ciężar ustalenia, czy takie czynności będą wchodziły w realizację zamówienia. W zakresie 



  
        
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 

INFO NOWE PZP Nr 4-5/kwiecień-maj 2017 r. 

 
 

Ekspert sp.  z o. o. 
tel. 59 822 34 56 

szkolenia@szkoleniaekspert.pl 
www.szkoleniaekspert.pl 

 

13 

oceny, czy dana czynność ma charakter stosunku pracy pomocne może być bogate orzecznictwo 

sądów pracy.  

 

Pomocniczo należy wskazać na istotne ustalenia sądów pracy określające charakter umowy o pracę: 

 o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę nie decyduje formalne zawarcie 

(podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym 

dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów 

charakterystycznych dla stosunku pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 

sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16 i wcześniejsze), 

 stosunek pracy istnieje nawet wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę 

cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy (wyrok 

Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2008 r., sygn. I PK 311/07), 

 umowa o pracę jest umową starannego działania; świadcząc umowę o pracę pracownik jest 

podporządkowany pracodawcy, co do czasu, miejsca i sposobu jej wykonywania (wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r. sygn. III AUa 490/16 i wcześniejsze), 

 kwalifikując konkretną umowę [umowa o dzieło] należy badać w pierwszej kolejności czy 

świadczenie będące przedmiotem zobowiązania ma cechy dzieła - polega na osiągnięciu w 

przyszłości z góry określonego, samoistnego, obiektywnie osiągalnego i subiektywnie 

pewnego rezultatu ludzkiej pracy czy twórczości, mającego postać materialną lub też 

niematerialną, ale ucieleśnioną. (…) z takim założeniem co do zasady nie koresponduje 

wykonywanie czynności powtarzalnych [charakteryzujące umowę o pracę] (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2015 r. sygn. III AUa 770/15). 

 

W tym miejscu zasadne jest wskazanie, które czynności w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, co 

do zasady, mogą polegać na świadczeniu pracy, a które nie. Podnieść należy, że jest to katalog 

przykładowy i otwarty, a jego konkretyzacja następuje w odniesieniu do stanu faktycznego 

zamówienia. 

 

Co do zasady, pracowniczy charakter będą miały czynności wykonywane przez personel sprzątający 

(czynności sprzątania), czy ochroniarzy (czynności świadczenia usług ochrony). Powyższe czynności 

polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy. 
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Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i 

inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 

zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te 

czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym 

rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. 

 

Do rozważenia pozostają kwestie związane ze świadczeniem niektórych usług informatycznych (np.: 

świadczonych przez programistów, integratorów systemów etc.), w szczególności, gdy są to osoby o 

wysokim poziomie kompetencji, posiadające rzadkie specjalizacje i niezbędne certyfikaty 

potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia jest 

wymagane już na etapie składania ofert, czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu). Wydaje się, że czynności 

wykonywane przez te osoby nie polegają na świadczeniu pracy. Z kolei inne czynności informatyczne 

(np. polegające na usłudze help-desku) mogą już mieć charakter czynności polegających na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

 

Odnajdując czynności mające charakter czynności z Kodeksu pracy, zamawiający będzie zobowiązany 

do wyspecyfikowania wszystkich tych czynności. Niezgodne z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

byłoby wskazanie tylko niektórych czynności, choćby miały znaczenie doniosłe dla zamawiającego i 

pominięcie innych mających np. znaczenie drugorzędne. Niedopuszczalne będzie zarówno 

scedowanie tego obowiązku na wykonawcę, np. w formie zapisu, że jeśli wykonawca ujawni po swojej 

stronie czynności o takim charakterze zobowiązany będzie zawrzeć z pracownikami je wykonującymi 

umowy o pracę, jak też nadmiernie ogólne ich wskazanie, np. w formie zapisu, że zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o takim 

charakterze podczas realizacji, etc. Oba opisane powyżej przypadki nie tylko mogą skutkować 

złożeniem przez wykonawców nieporównywalnych cenowo ofert (wykonawcy mogą różnie oceniać 

charakter tego samego stosunku, którego ocena należy do zamawiającego), ale też są niezgodne z 

treścią art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który w odniesieniu do precyzji opisu przedmiotu zamówienia 

zachowuje swoją moc. Podkreślić należy, że zamawiający zasadniczo nie zastępuje wykonawcy w 

określeniu sposobu realizacji świadczenia. Z tego też tytułu zamawiający, co do zasady, nie wskazuje 

czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę z podziałem na wykonawców i 

podwykonawców. Zamawiający zasadniczo nie określa też, jaka liczba osób po stronie wykonawcy 
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będzie brała udział w realizacji zamówienia, nie decyduje o systemie zmianowym etc. Zamawiający 

powinien natomiast wprowadzić do umowy zapis, w którym przewidzi zobowiązanie wykonawcy do 

wykonywania opisanych przez zamawiającego czynności pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę. 

 

Ściśle z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp koreluje brzmienie art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, zgodnie z 

którym, gdy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty określi wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały po stronie wykonawcy 

czynności wskazane przez zamawiającego, wówczas zamawiający jest zobowiązany w świetle art. 36 

ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp do wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

szczególności: 

1. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; 

2. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań; 

3. rodzaju 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. 

 

Katalog z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp jest katalogiem otwartym. Należy jednak zaznaczyć, że 

zwrot „w szczególności” należy interpretować analogicznie jak zwrot „co najmniej”. Niewątpliwie 

intencją ustawodawcy było bowiem określenie minimalnej zawartości specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w sytuacji zidentyfikowania czynności polegających na wykonywaniu pracy w 

zamówieniu publicznym. Z uwagi na wagę informacji zawartych w przesłankach a) – c) nie można 

ocenić, że są to informacje fakultatywne, a zamawiający może pominąć wszystkie powyższe 

informacje i wybrać inne, niewskazane w przepisie lub nie wybrać żadnych i poprzestać na wymogu z 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Pozytywna ocena zamawiającego, skutkująca stwierdzeniem, że określone 

czynności w ramach realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, rodzi zatem po jego stronie obowiązek wskazania rodzaju tych czynności 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt c). Jednocześnie, co wymaga podkreślenia, 

zamawiający w celu sprawowania kontroli nad realizacją wymagania, zawartego w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, powinien również zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

odpowiednie zapisy w tym przedmiocie. W przeciwnym wypadku (tj. braku kontroli na etapie 
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wykonania umowy), wykonawcy mogliby uzyskać zamówienie, deklarując fikcyjne zobowiązania 

dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę. 

 

Art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób 

dokumentowania zatrudnienia osób, które będą wykonywać czynności mające charakter stosunku 

pracy. Należy przy tym pamiętać, iż kwestia sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników w 

sposób bezpośredni związana jest z przetwarzaniem danych osobowych i uprawnieniem określonych 

podmiotów do ich przetwarzania, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). W myśl zasady adekwatności wyrażonej w art. 

26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator powinien przetwarzać tylko 

takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. W 

świetle tego przepisu dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas, bez wskazania celowości ich 

pozyskania i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych – którym po uzyskaniu danych 

stałby się zamawiający. Zakres informacji żądanych przez zamawiającego od wykonawcy w celu 

kontroli zatrudnienia nie może zatem wykraczać poza zakres określony przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych. Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp, może 

wymagać od wykonawcy zatem wyłącznie takich informacji, które są niezbędne z punktu widzenia 

celu, jakim jest kontrola spełniania przez ten podmiot wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi. W konsekwencji, na gruncie ww. przepisu możliwe będzie żądanie przez zamawiającego 

kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz 

zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Ponadto, w ocenie 

Urzędu Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia ww. warunku, zamawiający może żądać 

przedłożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia. Dopuszczalne 

będzie też żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie 

odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału 

ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

 

Zamawiający ma w zakresie opisu sposobu dokumentowania osób swobodę ograniczoną jednak 

przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. W tym miejscu należy przypomnieć, 
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że żądane dokumenty (oświadczenia) nie mają charakteru dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. Są to dokumenty służące kontroli realizacji przez 

wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego zgodnie z treścią oferty oraz w zgodzie z 

przepisami ustawy Pzp. Powinny być zatem wymagane przez zamawiającego, co do zasady, dopiero 

na etapie realizacyjnym, choć wymogi w tym zakresie zamawiający powinien określić – zgodnie z art. 

36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp – w treści siwz. 

 

Art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. b ustawy Pzp uprawnia zamawiającego do kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań. Przepis wskazuje, że sposób kontroli i ewentualne sankcje z tytułu 

niespełnienia wymagań (np. w formie kar umownych) winny zostać wskazane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Podkreślić jednak należy, że w celu zapewnienia ich skuteczności właściwym 

miejscem na ich opisanie będzie projekt umowy, a następnie umowa podpisana z wykonawcą (musi 

zaistnieć odzwierciedlenie zapisów siwz, opisu przedmiotu zamówienia w umowie). Przepis z pkt. b) 

odwołuje się do wykonawcy. Oznacza to, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności, zamawiający może przewidzieć sankcje jedynie dla wykonawcy np. w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za działania lub zaniechania 

podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada wykonawca, względem którego zamawiający może 

wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej. Skuteczna kontrola wykonania umowy w powyższym 

zakresie może być realizowana przez zamawiającego w sposób analogiczny, jak w przypadku kontroli 

innych elementów realizacji umowy w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane lub 

usługi, tj. głównie poprzez żądanie stosownych informacji lub dokumentów o jakich mowa powyżej. 

Dopuszczalne jest także przeprowadzanie kontroli przez przedstawicieli zamawiającego lub 

upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania świadczenia. Ponadto zamawiający w sytuacji gdy 

poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

W celu zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji przewidzianym w umowie 

mechanizmom kontrolnym powinny towarzyszyć sankcje za nieprzestrzeganie zobowiązań 

ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, np. w postaci kar umownych lub - w 

przypadku powtarzających się naruszeń tych obowiązków – prawa odstąpienia od umowy. 
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Ewentualna kara umowna musi wyraźnie wskazywać jakiej okoliczności dotyczy. Wskazanie 

możliwych kar umownych w innym miejscu specyfikacji niż projekcie umowy (i następnie umowie) lub 

nienależyty ich opis wydatnie zmniejszy ich prawną skuteczność.  

 

W celu zapewnienia, aby czynności opisane przez zamawiającego, polegające na wykonywaniu pracy 

rzeczywiście wykonywali pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – zasadnym jest wskazanie w 

projekcie umowy zapisu, w którym wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych przez zamawiającego. 

Konsekwentnie, uchylanie się od obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę winno 

skutkować sankcjami nałożonymi przez zamawiającego. Powyższa regulacja ma na celu przede 

wszystkim zapewnienie zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, poprzez 

nadzorowanie prawidłowości wykonania zamówienia w sposób określony w ofercie wykonawcy w 

odniesieniu do wymagań dotyczących umów o pracę. Pomimo, iż przepis co do zasady nadaje 

zamawiającemu uprawnienie kontroli wykonawców, to na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, za 

pośrednictwem wykonawcy będzie możliwe także przeprowadzenie stosownej kontroli dotyczącej 

pracowników podwykonawców wykonujących czynności na rzecz zamawiającego. 

 

Reasumując: 

1. Zamawiający w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem są usługi lub roboty budowlane ma obowiązek dokonania oceny, czy określone 

czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały  

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

2. Po ustaleniu przez zamawiającego, które czynności w ramach realizacji zamówienia będą 

polegały na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jest on zobligowany do 

określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

3. Art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp reguluje minimalne wymogi siwz w zakresie, co najmniej 

określenia przez zamawiającego sposobu udokumentowania zatrudnienia przez 

wykonawców i uprawnienia kontrolne. 

4. W świetle art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia 

pracowników poprzez przedkładanie kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko 

osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego. 
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Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-i-

generalnego-inspektora-ochrony-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r 

 

 

6. Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przepisy wzmacniające stosowanie 

klauzul społecznych i przestrzeganie prawa pracy w ramach zamówień publicznych były w ostatnim 

czasie przedmiotem publicznej dyskusji. Jej uczestnicy wskazywali, iż obowiązujące przepisy rodzą po 

stronie zamawiających problemy z weryfikowaniem zatrudniania przez wykonawców pracowników na 

umowę o pracę. 

 

W związku powyższym, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Pani Małgorzata Stręciwilk wspólnie 

z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Edytą Bielak-Jomaa wypracowały 

rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i 

art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniające jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie 

danych osobowych.  

 

W efekcie analizy ww. regulacji wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji 

celów określonych w art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do 

żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego we 

wskazanych wyżej przepisach, zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: 

imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Przyjęcie 

powyższego rozwiązania zapewni realną i efektywną kontrolę spełniania wymogu zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-i-generalnego-inspektora-ochrony-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-i-generalnego-inspektora-ochrony-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
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Mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnej realizacji polityki społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, jak również konieczność przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, biorąc pod uwagę wskazane wyżej ustalenia, 

przygotował i udostępnia na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zmodyfikowane: 

 przykładowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące 

wymogów w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp oraz 

 opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 

28 kwietnia 2017 r. 

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-i-

generalnego-inspektora-ochrony-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r 

 

 

7. Notoryczne niedochowanie terminu może być podstawą wykluczenia z postępowania wykonawcy. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może 

wykluczyć wykonawcę, 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. 

 

W wyroku z dnia 3 lutego 2017 r., KIO 139/17 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Odwołujący 

błędnie utożsamił „istotność” nienależytego lub niewykonania umowy, o której mowa w art. 24 ust. 5 

pkt 4 Pzp, wyłącznie z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy 

rzeczowym, wbrew brzmieniu tego przepisu, który nie konkretyzuje takiego punktu odniesienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dla ustalenia znaczenia owej „istotności” z istotne znaczenie ma 

art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE, gdyż art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp stanowi jego implementację 

do krajowego porządku prawnego. W szczególności według brzmienia art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 

2014/24/UE wykluczeniu może podlegać wykonawca, który wykazywał znaczące lub uporczywe 

niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym, które doprowadziły do 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0020/34616/Zmodyfikowana-w-zakresie-uzgodnionym-pomiedzy-Prezesem-UZP-a-GIODO-klauzula-dotyczaca-zatrudnienia-na-podstawie-umowy-o-prace.doc
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0020/34616/Zmodyfikowana-w-zakresie-uzgodnionym-pomiedzy-Prezesem-UZP-a-GIODO-klauzula-dotyczaca-zatrudnienia-na-podstawie-umowy-o-prace.doc
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-i-generalnego-inspektora-ochrony-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-i-generalnego-inspektora-ochrony-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r
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wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych 

sankcji. „Zatem w grę wchodzi nie tylko odpowiednio istotny wartościowo lub rzeczowo zakres 

nienależytego lub niewykonania świadczenia wykonawcy w stosunku do przewidzianego zawartą 

umową. Ale również spełnianie przez wykonawcę świadczenia nieodpowiadającego istotnym dla 

zamawiającego wymaganiom, które były zapisane w umowie. A także powtarzające się nagminnie 

takie same wady świadczenia wykonawcy, choćby nie w zakresie najistotniejszych wymagań, w tym 

notoryczne niedochowanie terminu.”. 

 

 

8. Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, gdy z datą 31 stycznia 2017 r. ustanowiony w dniu 17 lutego 

2017 r. pełnomocnik podpisał złożone wykazy. 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać 

od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania (…). 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie stan faktyczny sprawy, stwierdzić należało, że 

zamawiający powziąwszy informację, iż treść złożonych przez odwołującego dokumentów, nie 

potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu, zasadnie przyjął i zastosował przepis art. 

26 ust. 3 Pzp, wzywając odwołującego wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, 

jednakże błędnie wywiódł skutek prawny i faktyczny dla odwołującego. W zakreślonym przez 

zamawiającego terminie odwołujący złożył wymagane dokumenty, jednakże wątpliwości 

zamawiającego wzbudziła data widniejąca na uzupełnionych wykazach, nie korespondująca z datą 

udzielonego pełnomocnictwa, wystawionego dla osoby podpisującej rzeczone wykazy. Bezspornym w 

sprawie jest, iż pełnomocnictwo dla osoby podpisującej uzupełnione wykazy, udzielone zostało w 

dacie 17 lutego 2017 roku, oraz fakt, iż na uzupełnionych wykazach widnieje data 31 stycznia 2017 

roku. Poddając pod ocenę czynność zamawiającego, Izba stwierdziła, że nie jest możliwe, aby w dacie 

31 stycznia 2017 roku, ustanowiony w dniu 17 lutego 2017 roku pełnomocnik mógł podpisać 

rzeczone wykazy. Po pierwsze w dacie 31 stycznia 2017 roku, Pan M.K. nie był ustanowionym 

pełnomocnikiem, a po drugie, jak to wynika z pisma z dnia 24 lutego 2017 roku, podmiotowe 

uzupełnienia składane były na wezwanie zamawiającego z 23 lutego 2017 roku.  
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Powyższe oznacza i w ocenie Izby nie budzi wątpliwości, iż data widniejąca na wykazach złożonych 

przez odwołującego, została na nich umieszczona przez omyłkę, albowiem zgodnie z oświadczeniem 

odwołującego złożonym na rozprawie, wykonawca ten sporządzał nowe wykazy na wzorach 

przygotowanych do złożenia wraz z ofertą, stąd data widniejąca na nich, tj. 31 stycznia 2017 roku. 

Zamawiający oceniając złożone wykazy nie dochował należytej staranności przy ich badaniu, 

albowiem kwestię powyższą winien, co najmniej wyjaśnić z odwołującym. Nadto nawet gdyby, co 

znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie faktycznym sprawy, zamawiający nie wyjaśniał powyższej 

okoliczności, to zamawiający winien przyjąć, że złożone wykazy zostały sporządzone na jego 

wezwanie z dnia 23 lutego 2017 roku i zostały podpisane przez osobę do tych czynności prawidłowo 

umocowaną w dacie ich sporządzania. Jak wynika z akt postępowania p. M.K. został prawidłowo 

umocowany do dokonywania takich czynności już w dacie 17 lutego 2017 roku, co oznacza, że miał 

pełne prawo do podpisywania dokumentów sporządzanych po tej dacie. W okolicznościach 

przedmiotowej sprawy brak jest bowiem możliwości stwierdzenia, że p. M.K. podpisał nowe wykazy 

w dacie 31 stycznia 2017 r., albowiem w dacie tej nie miał umocowania do dokonywania takich 

czynności. Nadto wskazać należy, iż z treści pisma przewodniego do składanych (uzupełnianych) 

wykazów, z dnia 24 lutego 2017 roku, wprost wynika, że są one składane na wezwanie 

zamawiającego z 23 lutego 2017 roku. Rekapitulując, Izba stwierdziła, że data widniejąca na wykazach 

(31 stycznia 2017 r.) pozostaje bez znaczenia prawnego i faktycznego, w odniesieniu do treści 

składanego oświadczenia (wykazów). Istotnym jest bowiem, czy składane wykazy są aktualne na dzień 

złożenia oświadczeń (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), a okoliczności przeciwnej zamawiający nie wykazał. 

Jak słusznie wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2012 roku, sygn. akt 

KIO 1234/12 „Fakt, iż niektóre z dokumentów ofertowych noszą datę wcześniejszą od daty podanej 

na dokumencie pełnomocnictwa nie ma w tych okolicznościach znaczenia zważywszy, że istotna jest 

data złożenia i otwarcia oferty przez zamawiającego, a nie daty sporządzenia poszczególnych 

dokumentów składających się na całość oferty.”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 marca 2017 r., KIO 440/17  

 

Zobacz także: 

Wykonawca wezwany uzupełnienia pełnomocnictwa, złożył pełnomocnictwo z datą sporządzenia 

późniejszą od daty składania ofert. Czy w takim przypadku zamawiający odrzuca ofertę tego 

wykonawcy ? 

 

https://www.wprzetargach.pl/archiwum-pytan/uzupelnianie-pelnomocnictw/wykonawca-wezwany-uzupelnienia-pelnomocnictwa-zlozyl-pelnomocnictwo-z-data-sporzadzenia-pozniejsza
https://www.wprzetargach.pl/archiwum-pytan/uzupelnianie-pelnomocnictw/wykonawca-wezwany-uzupelnienia-pelnomocnictwa-zlozyl-pelnomocnictwo-z-data-sporzadzenia-pozniejsza
https://www.wprzetargach.pl/archiwum-pytan/uzupelnianie-pelnomocnictw/wykonawca-wezwany-uzupelnienia-pelnomocnictwa-zlozyl-pelnomocnictwo-z-data-sporzadzenia-pozniejsza
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9. Czy wykonawca powinien uzyskać od zamawiającego informację, dlaczego w danym kryterium nie 

otrzymał maksymalnej punktacji i czym zamawiający kierował się przyznając mu taką, a nie inną 

ilość punktów? 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

W wyroku dnia 5 kwietnia 2017 r., KIO 517/17 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Dokonując 

analizy znowelizowanego przepisu art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - porównując treść tego przepisu sprzed 

nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. - można dojść do wniosku, iż intencją Ustawodawcy - 

zmieniającego ten przepis poprzez dodanie in fine sformułowania "podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne" - było przesądzenie kwestii dotyczącej powinności Zamawiającego co do uzasadniania 

wszystkich dokonywanych przez niego czynności - w tym również czynności przyznawania punktacji 

poszczególnym wykonawcom. Powyższa zmiana - w ocenie Izby - miała zagwarantować 

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia możliwość zapoznania się z 

pełnym rozstrzygnięciem Zamawiającego (oraz jego motywami). Z przepisu tego - i przyjętej przez 

Ustawodawcę konstrukcji tego przepisu - wynika zatem zamiar Ustawodawcy - również wobec 

wyartykułowanej w ustawie nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. zasadzie przejrzystości - aby 

wykonawcy biorący udział w postępowaniu uzyskali pełny zakres informacji co do rozstrzygnięcia 

wraz z jego uzasadnieniem - nie tylko co do czynności wykluczenia, odrzucenia i wyboru oferty, ale 

również co do przyznawanej przez Zamawiającego punktacji poszczególnym wykonawcom, - gdyż 

niewątpliwie uzasadnienie faktyczne i prawne przyznanej punktacji jest informacją istotną dla 

wykonawcy i wpływa chociażby na zakres składanych przez wykonawcę środków ochrony prawnej.  

 

Zauważenia wymaga, iż zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i 

przejrzystości. Zatem przywołany przepis - po nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - 

wskazuje na wymóg stosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie tylko - jak 
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to miało miejsce dotychczas - zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ale 

również zasady proporcjonalności i przejrzystości. Wyrazem zasady przejrzystości jest właśnie 

znowelizowany art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, który ma być gwarantem jasności i klarowności 

prowadzonych przez Zamawiającego procedur przetargowych. Wobec powyższego wykonawca 

dopiero po zapoznaniu się z treścią rozstrzygnięcia formułuje zarzuty i wskazuje ich uzasadnienie. Nie 

ulega wątpliwości - że samo podanie przez Zamawiającego przyznanej punktacji bez właściwego i 

wyczerpującego uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji, może utrudniać wykonawcy prawidłowe 

sformułowanie zarzutów, a tym samym w sposób istotny ogranicza jego ustawowe prawo do obrony 

swoich praw jako wykonawcy. Nie ulega również wątpliwości - co niejednokrotnie zostało 

potwierdzone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej - że wykonawca ma prawo posiadania 

pełnej wiedzy jakimi przesłankami kierował się Zamawiający rozstrzygając postępowanie o udzielenie 

zamówienia - co zostało przesądzone niniejszą nowelizacją ustawy Pzp.  

 

W konsekwencji w ocenie Izby wobec przyjętej nowelizacją zasady przejrzystości wyrażonej w art. 7 

ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do informowania wykonawców o przyznanej punktacji w 

poszczególnych kryteriach oraz podania łącznej punktacji z podaniem uzasadnienia faktycznego i 

prawnego swojej decyzji. Wykonawca w takiej sytuacji powinien uzyskać od Zamawiającego 

informację, dlaczego w danym kryterium nie otrzymał maksymalnej punktacji i czym Zamawiający 

kierował się przyznając mu taką, a nie inną ilość punktów. 

 

 

10. W jakiej sytuacji zamawiający uprawniony jest do żądania od wykonawców złożenia kosztorysu 

niezależnie od tego, że umówione przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem 

ryczałtowym? 

 

Zamawiający stwierdził, iż pomimo tego, że na etapie badania oferty kosztorys ofertowy przy 

wynagrodzeniu ryczałtowym ma za zadanie potwierdzać prawidłowość dokonanej wyceny robót 

budowlanych oraz zgodność oferowanych robót z treścią s.i.w.z., co nadaje mu jedynie walor 

pomocniczy, to w przypadku wyraźnego żądania jego dołączenia do oferty zawartego w s.i.w.z., 

zamawiający nie miał możliwości zignorowania jego braku i odstąpienia od żądania jego złożenia w 

stosunku do niektórych wykonawców. Takie postępowanie narażałoby zamawiającego na zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 
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Zamawiający podniósł, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do oferty wymaganego 

kosztorysu z reguły nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystko zależy od zapisów s.i.w.z. i roli, jaka 

została w niej przewidziana dla kosztorysu. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zawarł w 

projekcie umowy (§ 8 ust. 2) postanowienia, które przypisywały kosztorysowi załączonemu do oferty 

kluczowe znaczenie przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia częściowego (…). 

 

(…) Izba uznała, że brak wymaganego przez zamawiającego kosztorysu, stanowi niezgodność 

polegającą na sporządzeniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami s.i.w.z., co uzasadnia 

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. 

 

Izba wskazuje, że zamawiający uprawniony był do żądania od wykonawców złożenia kosztorysu 

niezależnie od tego, że umówione przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem 

ryczałtowym. W opozycji do takiego żądania nie stoi bowiem żaden z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności przepis ustawy P.z.p. ani Kodeksu cywilnego. Podkreślić przy tym 

należy, że przytoczone wyżej postanowienia s.i.w.z. wskazują, że kosztorys ofertowy dla części 

rozliczanej ryczałtowo nie miał jedynie charakteru informacyjnego, jak jest to zwykle przyjmowane 

przy tego typu rozliczeniu, lecz miał konkretne znaczenie dla realizacji zamówienia. 

 

A zatem uznać należy, iż odwołujący, decydując się na złożenie oferty w przedmiotowym 

postępowaniu, winien był respektować ustalone przez zamawiającego zasady i złożyć wszystkie 

wymagane dokumenty, w tym również wymagany kosztorys. Z kolei zamawiający, który zobligowany 

jest egzekwować od wykonawców dostosowanie się do warunków przetargu, nie może odstąpić od 

tego obowiązku wobec niektórych z wykonawców, uznając, iż brak wymaganego dokumentu nie 

stanowi uchybienia postanowieniom s.i.w.z. (…) 

 

Błędy w kosztorysie stanowią o innego rodzaju uchybieniach niż brak kosztorysu. W niniejszym 

przypadku nie złożono bowiem w ogóle wymaganego dokumentu i to stanowi o niezgodności treści 

oferty z treścią s.i.w.z. Natomiast błędy w złożonym dokumencie każdorazowo stanowią przedmiot 

badania przez KIO i w zależności od danego stanu faktycznego mogą być różnie ocenione. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 stycznia 2016 r., KIO 2702/15; KIO 2724/15 
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11. Jak zamawiający powinien weryfikować podpis w złożonej ofercie, gdy podpis nie jest powtarzalny 

na tle innych podpisów widniejących pod treścią pozostałych dokumentów złożonych przez 

działającego w imieniu wykonawcy i odbiega swoją formą od tych podpisów, które zawierają 

nazwisko i opatrzone są służbową pieczęcią?  

 

1 lutego 2013 r. powódka (zamawiający) zawiadomiła o wyborze oferty. Wskazała, iż w postępowaniu 

wpłynęło 13 ofert, a do realizacji zamówienia wybrano ofertę numer 8 złożoną przez firmę (...). 

Odrzucono ofertę firmy (...) Sp. z o.o. z Z. z uwagi na brak drugiej strony formularza ofertowego 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej powoływane jako SIWZ), co 

spowodowało, że wykonawca nie podał w swojej ofercie terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji, warunków płatności. Odrzucona oferta nie zawierała również podpisu osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu. 

 

Weryfikacja postępowania przetargowego dokonana przez Departament (...) O. (...) Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa (...) w B. wykazała, że powódka nieprawidłowo odrzuciła ofertę z 

najniższą ceną firmy (...) Sp. z o.o. z Z. Ocenę tę podtrzymał także Urząd Zamówień Publicznych 

Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej, a następnie 

także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i ostatecznie Krajowa Izba Odwoławcza swojej w 

uchwale z 17 stycznia 2014 r., (...), stwierdzając naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej powoływane jako P.z.p.). W konsekwencji powyższego, pozwany 

odmówił powódce wypłaty przyznanej pomocy, argumentując, że poniesione przez nią wydatki na 

budowę obiektu określonego w umowie z 15 listopada 2012 r. nie mają cech wydatków 

kwalifikowanych w rozumieniu § 1 pkt 13 tej umowy. 

 

W ocenie Sądu, powództwo nie było uzasadnione. Wprawdzie formularz ofertowy (...) Sp. z o.o. 

zawierał tylko pierwszą stronę, która została podpisana nieczytelnym podpisem (parafą), przy którym 

nie przybito pieczątki, jak również wykonawca nie załączył drugiej strony formularza ofertowego, 

gdzie powinny zostać wpisane m.in.: termin wykonania zamówienia, okres rękojmi i gwarancji oraz 

warunki płatności, jednak do oferty tej załączono podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania (...) Sp. z o.o. - prezesa zarządu R. B., projekt umowy o treści identycznej jak 

załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z którego wynika przede wszystkim 

to, że w § 2 wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy do dnia 28 czerwca 2013 r., a w § 5 

zostały określone warunki płatności, natomiast w § 8 wskazano okres, na jaki wykonawca udziela 
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gwarancji i rękojmi - 3 lata od daty podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego.  

 

W konsekwencji, wszystkie istotne elementy oferty zostały przez oferenta podane, a co więcej, 

zostały one już określone i narzucone w SIWZ przez zamawiającego, nie podlegały więc dowolności 

i ocenie. Zdaniem Sądu, niezgodność oferty z treścią SIWZ, co stanowi przesłankę odrzucenia oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy zawartość merytoryczna 

oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem przedmiotu 

zamówienia oraz sposobu jego wykonania. Odrzucenia oferty w tym przypadku można zatem 

dokonać tylko wówczas, gdy oferowane świadczenie nie odpowiada wymaganiom opisanym w 

specyfikacji czy istniejący brak możliwości zgodnego z opisanymi wymaganiami wykonania umowy nie 

budzi jakichkolwiek wątpliwości. Stąd też niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny. Brak drugiej strony oferty nie 

oznaczał, iż (...) Sp. z o.o. nie zaoferowała świadczenia odpowiadającego wymaganiom wyrażonym w 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

W kwestii dotyczącej braku podpisu ocenił, że podpis nie musi spełniać warunków szczególnych 

odnośnie jego treści lub wyglądu, ponieważ znaczenie ma jedynie identyfikacja osoby, od której 

pochodzi. Brak jest zatem podstaw do uznania, aby podpis zawierający inicjały, ujęte jednak w 

określony, powtarzalny i przez to charakterystyczny dla danej osoby znak graficzny, stanowił jedynie 

parafę. W świetle całej dokumentacji złożonej w ofercie przez wykonawcę (...) Sp. z o.o., istniała 

możliwość weryfikacji tego podpisu. W wielu miejscach oferty został bowiem złożony taki sam 

podpis, dodatkowo opatrzony pieczęcią firmową. Nie ma więc jakichkolwiek wątpliwości, iż podpis 

ten pochodzi od tej samej osoby, która jest osobą upoważnioną do reprezentowania (...) Sp. z o.o. 

Niezależnie od tego, Sąd wyjaśnił, że na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Powyższe wątpliwości powód jako zamawiający mógł więc 

wyjaśnić korzystając z tej procedury, czego jednak nie uczynił. Z uwagi na powyższe Sąd oddalił 

powództwo i obciążył powódkę kosztami procesu. 

 

Powódka wniosła apelację od powyższego wyroku (…). 
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Stanowisko Sądu Apelacyjnego: 

 

Apelacja była uzasadniona. Zgodnie z dominującym w orzecznictwie i w doktrynie poglądem (por. 

wyrok SN z 20 stycznia 2012 r., I CSK 373/2011, LexisNexis nr (...), do zachowania formy pisemnej 

oświadczenia woli, konieczne jest złożenie podpisu przez jego autora pod treścią odzwierciedlającą 

całość tego oświadczenia woli. Podpis stanowi bowiem zatwierdzenie treści dokumentu i dlatego 

powinien być umieszczony pod treścią stwierdzoną pismem na znak, że jest objęta oświadczeniem 

woli lub wiedzy podpisującego. W kwestii samego podpisu przyjmuje się natomiast, że nawet jeśli jest 

nieczytelny, nie może budzić wątpliwości, że zamieściła go osoba, której złożenie ujętego w 

dokumencie oświadczenia woli się przypisuje. „Zasadniczo bowiem podpis powinien wyrażać co 

najmniej nazwisko. Nie jest jednak konieczne, aby było to nazwisko w pełnym brzmieniu, gdyż 

dopuszczalne jest jego skrócenie, nie musi ono być także w pełni czytelne. Podpis powinien jednak 

składać się z liter i umożliwiać identyfikację autora, a także stwarzać możliwość porównania oraz 

ustalenia, czy został złożony w formie zwykle przezeń używanej; podpis powinien więc wykazywać 

cechy indywidualne i powtarzalne.” (tak SN w postanowieniu z 17 czerwca 2009 r., IV CSK 78/2009, 

LexisNexis nr 2044496, por. też wyrok). 

 

Znak graficzny naniesiony pod treścią pierwszej strony oferty (...) Sp. z o.o., w świetle powyższych 

wywodów, nie jest podpisem, gdyż nie ma cech identyfikowalności osoby, która go złożyła. Wbrew 

stanowisku Sądu Okręgowego, który bezkrytycznie podzielił pogląd Krajowej Izby Odwoławczej 

wyrażony w uchwale z 17 stycznia 2014 r., (...) (k. 10 i nast.), nie wiadomo więc w istocie, kto 

fragmentaryczną ofertę M. Sp. z o. złożył w jej imieniu. Ponadto, co jednak w okolicznościach sprawy 

nie ma już znaczenia, „podpis” ten nie jest powtarzalny na tle innych podpisów widniejących pod 

treścią pozostałych dokumentów złożonych przez działającego w imieniu oferenta w omawianym 

postępowaniu przetargowym. Zasadniczo odbiega ona bowiem swoją formą od tych podpisów, 

które zawierają nazwisko i opatrzone są służbową pieczęcią (k. 107, 110-180). 

 

Zatem samo umiejscowienie „podpisu”, nie pod kompletną treścią oferty, oraz jego forma wskazują, że 

należy traktować go jako tylko parafę, spełniającą w tym przypadku funkcję akceptacji opatrzonego 

nią fragmentu dokumentu, przez co rozumie się, że został, ale także tylko w tej części, przygotowany 

do złożenia na nim podpisu (zob. Z. Radwański, op. cit.s. 130). 
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W sytuacji, gdy złożona oferta była niekompletna i nie odpowiadała zasadzie pisemności, powódka 

nie miała podstaw prawnych do tego, by umożliwić (...) Sp. z o.o. jej sanowanie w trybie art. 87 P.z.p. 

Przepis ten dopuszcza bowiem wyjaśnienie przez wykonawców na żądanie zamawiającego treści 

złożonych ofert, nie zaś dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, poza poprawieniem oczywistych 

omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

Wyjaśnienie oferty nie może także prowadzić do uzupełnienia jakiegokolwiek brakującego 

dokumentu, w tym samej oferty, co w tym ostatnim przypadku stanowiłoby obejście prawa - art. 82 

ust. 1 i 84 P.z.p. (por. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych, Wyd. C.H.BECK, Warszawa 2013, str. 

320). 

 

Sąd Apelacyjny podzielił także argumentację apelacji, w której skarżący wskazując na sprzeczność 

miedzy stanowiskami różnych składów Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych, podniósł, że nie może ponosić odpowiedzialności za brak jednolitej wykładni przepisów 

przez organ, którego orzecznictwo jest punktem odniesienia w procedowaniu w zakresie zamówień 

publicznych. Mimo bowiem, że w sprawie niniejszej KIO uznała, że oferta (...) Sp. z o.o., oceniona 

łącznie z całą złożoną przez ten podmiot dokumentacją przetargową, spełniała warunki ustawowe, w 

innych orzeczeniach prezentowała odmienne zapatrywanie - zgodne z wyrażonym wyżej 

stanowiskiem Sądu Apelacyjnego, przyjmując, że taka oferta bezwzględnie podlega odrzuceniu (por. 

wyrok (...) z 7 kwietnia 2014 r., KIO 537/14; KIO 599/14, LEX nr 1455502, wyrok KIO z 3 stycznia 

2014 r., KIO 2831/13, LEX nr 1430533) wobec braku zastrzeżonej pod rygorem nieważności formy 

pisemnej, który to brak nie może być konwalidowany. 

 

Link do wyroku: 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 marca 2015 r., I ACa 960/14 >>> 

 

 

12. Aktualność wykazu robót budowlanych wykonanych. 

 

Zamawiający uznał, że dokumentem wymagającym potwierdzenia aktualności na dzień złożenia 

dokumentu, a nie na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest 

wykaz wykonanych robót składany na wykazanie spełnienia warunku dotyczącego zdolności 

technicznych lub zawodowych. 

http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000960_2014_Uz_2015-03-26_002
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W odpowiedzi na to wezwanie odwołujący przedstawił we właściwym terminie (…) ponownie taki 

sam wykaz robót z datą zakończenia wykazanych robót na dzień 31 grudnia 2011 r. 

 

Zamawiający uznał na podstawie art. 24 ust. 2f Pzp, że dokument ten nie jest już aktualny, gdyż od 

dnia wykonania robót wykazanych w wykazie do dnia złożenia wykazu na wezwanie zamawiającego 

(31 grudnia 2011 r. - 17 stycznia 2017 r.) minęło więcej niż 5 lat. Dlatego zamawiający wykluczył 

odwołującego z postępowania powołując się na art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 12 Pzp.  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (...) 

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. Na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp zamawiający może natomiast wykluczyć wykonawcę 

na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

W wyroku z dnia 13 lutego 2017 r., KIO 165/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w 

znowelizowanych przepisach Pzp pojawiło się pojęcie oraz wymóg składania dokumentów aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (zob. art. 26 ust. 1 i 2 Pzp). Jednak dotyczy to 

dokumentów, których aktualność nie jest nieograniczona np. dokumentu określonego w § 5 pkt 1 

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

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), 

tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, która musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że do tego typu dokumentów odnosi się pismo 

Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych z 27 stycznia 2017 r. (UZP/DP/026/851 

(3)16/RS KW - 775/17).  

 

Fakt niekaralności może być zatem potwierdzany aktualną formacją z Krajowego Rejestru Karnego 

nawet wielokrotnie, gdyż zamawiający musi wykluczyć z postępowania wykonawcę, który był karany 

w określonym zakresie, nawet w dniu przewidzianym na zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Od takich faktów i dokumentów należy natomiast odróżnić fakt wykonania robót 

budowlanych wskazanych w wykazie robót budowlanych i potwierdzenia ich wykonania zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowego ich ukończenia na podstawie dowodów, którymi są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

 

Na każdym etapie postępowania wykonawca może zatem wykazywać się robotami budowlanymi 

wykonanymi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 lutego 2017 r., KIO 165/17 

 

 

13. Jak opisać warunek doświadczenia (zdolności zawodowej) w postępowaniu na dostawę fabrycznie 

nowych autobusów? 

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w skrócie „Prezes UZP”) przeprowadził kontrolę uprzednią 

postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie 

nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w B-B. 

obejmującą trzy zadania, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalny Program Operacyjny (…).  

 

W toku kontroli Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp polegające na 

określeniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i utrudniający uczciwą 

konkurencję warunku udziału w postępowaniu dla części 2 przedmiotu zamówienia obejmującej 

sukcesywną dostawę 38 sztuk autobusów o długości ok. 12 m. (autobusów MAXI-

dwunastometrowych). Stwierdzone naruszenie dotyczy opisu oceny spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia koniecznego do zbadania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

tj. wykonania określonej liczby autobusów.  

 

Zamawiający dla części 2 zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisał 

następująco: 

 

„Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują (w 
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przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) dostawy fabrycznie nowych niskopodłogowych 

autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi normę 

czystości spalin Euro 6, w ilości minimum: (…) 

 

Zadanie Nr 2 - co najmniej trzy dostawy po min. 5 szt. autobusów MAXI - dwunastometrowych każda 

dostawa.”. 

 

W wyniku kontroli Prezes UZP uznał, że bez znaczenia dla oceny zdolności wykonawcy jest kwestia 

badania ilości dostaw, w ramach których dana liczba autobusów została dostarczona, czy też badanie 

ilości autobusów w jednej dostawie. O wiedzy i doświadczeniu wykonawcy świadczy bowiem tylko i 

wyłącznie łączna liczba wykonanych autobusów spełniających wszystkie wymagania zamawiającego. 

W ocenie Prezesa UZP sam proces dostawy (ilość dostaw jak i wielkości partii) nie są na tyle 

skomplikowaną czynnością, aby koniecznym był badanie zdolności wykonawcy pod kątem zdolności 

wykonania określonej liczby dostaw. 

 

Prezes UZP zwrócił również uwagę, że udzielając odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców 

Zamawiający odmówił możliwości wykazania się 1 dostawą obejmującą łącznie 15 sztuk autobusów, 

co wyjaśniał w toku kontroli oczekiwaniem, aby wykonawcy wykazali posiadanie zdolności do 

rzetelnego i zgodnego z SIWZ wykonania zamówienia.  

 

W ocenie Prezesa UZP wykonawca, który zrealizowałby co najmniej 15 sztuk autobusów, np. w 

ramach dwóch dostaw nie daje mniejszej gwarancji prawidłowej realizacji zamówienia niż wykonawca, 

który wykaże się wykonaniem min. 5 sztuk autobusów w ramach każdej z co najmniej 3 dostaw. 

 

Zamawiający wniósł zastrzeżenia od wyniku kontroli. 

 

Prezes UZP w odpowiedzi na zastrzeżenia Zamawiającego podtrzymał stanowisko zawarte w 

informacji o wyniku kontroli o stwierdzonym naruszeniu przez Zamawiającego art. 22 ust. 4 w zw. z 

art. 7 ust. 1 Pzp poprzez niedopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem w wykonaniu co 

najmniej 15 sztuk autobusów w ramach mniej niż 3 dostaw i jednocześnie narzucenie minimalnej 

liczby autobusów w ramach każdej z dostaw, co jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i 

jednocześnie mogło utrudnić uczciwą konkurencję. Prezes UZP ponownie odniósł się do stanowiska 

wyrażonego w informacji z wyników kontroli o potrzebie badania proporcjonalności warunku udziału 
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w postępowaniu na podstawie łącznej liczby wyprodukowanych autobusów, a nie liczby dostaw, w 

ramach których pojazdy te były dostarczane oraz konkretnej liczby pojazdów w każdej z tych dostaw.  

W wynikach kontroli nie kwestionowano samej liczby dostarczonych autobusów (15 sztuk), jako 

proporcjonalnej do przedmiotu zamówienia (38 sztuk). Zarzut nieproporcjonalnego opisu warunku 

dotyczył wyłącznie wymogu, aby dostawy odbywały się w ramach sztywnej ilości dostaw (nie mniej 

niż 3), z określoną liczbą sztuk autobusów w każdej z tych dostaw.  

 

W ocenie Prezesa UZP nie ma podstaw do twierdzenia, że jedną dostawę w trzech częściach 

prawidłowo zrealizuje wyłącznie wykonawca, który wykonał w przeszłości 3 odrębne dostawy. 

Większa ilość dostaw zrealizowanych przez wykonawcę nie oznacza, że posiada on doświadczenie w 

realizacji różnorodnych dostaw, mogą one bowiem dotyczyć takiego samego modelu autobusu, czy 

też mogą być zrealizowane na rzecz tego samego zamawiającego w ramach odrębnych zamówień 

częściowych. Prezes UZP zwrócił uwagę, że przy dostawie autobusów o doświadczeniu wykonawcy 

świadczy skala i rodzaj danej dostawy, ponieważ najistotniejszym elementem jest umiejętność 

wyprodukowania określonej liczby autobusów o danych parametrach.  

 

Zdaniem Prezesa UZP o nieprawidłowości stanowiska Zamawiającego świadczy to, że przyjęty 

sposób oceny doświadczenia prowadzi do wniosku, iż wykonawca, który wykonał w ramach swojej 

działalności wyłącznie 3 dostawy po 5 sztuk autobusów ma większe doświadczenie niż wykonawca, 

który wykonał jedną dostawę, np. na 100 sztuk autobusów lub kilkanaście / kilkadziesiąt dostaw 

autobusów, ale żadna z nich nie obejmowała min. 5 sztuk autobusów. Umiejętność jednorazowego 

wykonania i dostarczenia dużej liczby pojazdów może pozytywnie świadczyć o możliwościach 

produkcyjnych i organizacyjnych takiego wykonawcy, a w dalszej kolejności - również możliwościach 

serwisowych. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem Prezesa UZP. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że oceny warunku wiedzy i doświadczenia należało dokonać 

pod kątem ustalenia, czy nie był nadmierny dla oceny zdolności wykonawcy zdobytych dotychczas 

przy realizacji przedmiotowo podobnych zamówień na rzecz innych podmiotów.  

 

Powołując się na wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8 maja 2014 r., XII Ga 211/14, Krajowa 

Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że warunek udziału, który abstrahuje od przedmiotu zamówienia 
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zawsze ogranicza w sposób niedozwolony dostęp do zamówienia, gdyż nie będzie obiektywnego 

uzasadnienia dla jego zastosowania. Zamawiający może powiązać ze sposobem spełnienia 

świadczenia, szczególnymi warunkami wykonania zobowiązania, terminem wykonania, świadczeniami 

akcesoryjnymi, jak również skalą, zakresem zamówienia, gdyż te elementy składają się na 

charakterystykę przedmiotu zamówienia. Powiązanie z przedmiotem zamówienia opiera się na 

uwzględnieniu w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunku takich elementów, które 

występują w przyszłej umowie (składają się na całokształt przyszłego zobowiązania). Stąd niezbędne 

jest interpretowanie określenia „proporcjonalny” przez pryzmat dorobku prawa wspólnotowego i 

orzeczeń TS, gdzie przymiotnik „proporcjonalny” używany jest w znaczeniu „zachowujący właściwą 

proporcję”. Warunek proporcjonalny więc, to tyle co warunek nie nadmierny. Nakaz stworzenia i 

zachowania warunków w sposób powiązany z przedmiotem zamówienia oraz do niego 

proporcjonalny, z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o 

zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, w tym 

niezdolnych do jego realizacji w sposób, który nie zapewni spełnienia kryterium wyboru oferty, w tym 

przypadku najniższej ceny. 

 

Uznając stanowisko Prezes UZP za zasadne, Krajowa Izba Odwoławcza w całości podzieliła 

argumentację prezentowaną w informacji o wyniku kontroli, jak i stanowisku złożonym w odpowiedzi 

na zastrzeżenia Zamawiającego. W szczególności, Izba przychyla się do przykładów faktycznie 

większego doświadczenia wykonawcy, który zrealizował w sposób należyty jedną dużą dostawę (np. 

15 sztuk lub więcej), a które nie byłoby uznane przez Zamawiającego, jako potwierdzające 

konieczne do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 10 sierpnia 2016 r., KIO/KU 51/16 

 

Linki do uchwały KIO/KU 51/16: 

Uchwała z dnia 10 sierpnia 2016 r., KIO/KU 51/16 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0051.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32463/uchwala-KIOKU5116.pdf 

 

 

 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32463/uchwala-KIOKU5116.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0051.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32463/uchwala-KIOKU5116.pdf
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14. Tryb zamówienia z wolnej ręki w wybranych zagadnieniach.  

 

Tryb zamówienia z wolnej ręki jest negocjacyjnym i niekonkurencyjnym trybem udzielania zamówień 

publicznych. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela 

zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W trybie zamówienia z wolnej ręki nie 

dochodzi do złożenia oferty, nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie żąda 

się wadium. Zamawiający może natomiast żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W 

trybie zamówienia z wolnej ręki postępowanie rozpoczyna się przekazaniem wraz z zaproszeniem do 

negocjacji informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólnych warunków umowy lub wzoru umowy, a kończy się zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

Czynność wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego stanowi czynność zastrzeżoną wyłącznie 

dla kierownika zamawiającego. Kierownik zamawiającego może natomiast powierzyć pisemnie wybór 

trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, pracownikowi zamawiającego. 

 

Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów Pzp zastosował tryb 

zamówienia z wolnej ręki. 

 

POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ I ZESPOŁU 

 

Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

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

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową.  

 

W przypadku zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z 

ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, na dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania 

zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, a także gdy przeprowadzono konkurs, w 
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którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej 

pracy konkursowej, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 1a oraz 2 Pzp, a także zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 3 Pzp, zamawiający może odstąpić od powołania komisji przetargowej, 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz przekazania zaproszenia do 

negocjacji. 

 

SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO WYBORU TRYBU 

 

Wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest poprzedzone zatwierdzeniem przez 

kierownika zamawiającego uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru tego trybu udzielenia 

zamówienia. Zatwierdzone uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 

zamieszcza się w protokole postępowania, ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, a także w ogłoszeniu 

o zamiarze zawarcia umowy. W protokole postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki 

zamawiający wskazuje m. in. imiona i nazwiska osób przygotowujących uzasadnienie faktyczne lub 

prawne wyboru trybu udzielenia zamówienia, osobę, która dokonała wyboru wykonawcy 

zaproszonego do negocjacji oraz trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

 

PRZEKAZANIE ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI 

 

W trybie zamówienia z wolnej ręki wszczęcie postępowania następuje z chwilą przekazania 

zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający 

przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, a następnie zamawiający i wykonawca 

zaproszony do negocjacji, prowadzą negocjacje w celu wynegocjowania postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji może natomiast zastrzec obowiązek osobistego wykonania 

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

 

W trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający może również żądać wskazania przez wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
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wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 

zamawiający może żądać, 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.  

 

Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia 

umowy zawierające co najmniej: nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu zamówienia, uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić 

zamówienia. 

 

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, najpóźniej wraz z zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w zaproszeniu do stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 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. 

 

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

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia oraz 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. 
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ZAWIADOMIENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Zgodnie z art. 67 ust. 2 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, 

zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia 

zamówienia. 

 

Z art. 67 ust. 2 Pzp wynika, że w przypadku udzielania zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki 

na dostawy, usługi lub roboty budowlane, jeżeli wartość takiego zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o 

zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania 

zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Podkreślenia wymaga, że celem przepisu art. 67 

ust. 2 Pzp jest umożliwienie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wykonania jego ustawowego 

obowiązku wynikającego z art. 154 pkt 11 Pzp, tj. czuwania nad przestrzeganiem zasad systemu 

zamówień, w szczególności dokonania kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie 

przewidzianym ustawą. Kontrola dokonywana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych polega 

również na badaniu, czy przy udzielaniu zamówienia nie doszło do naruszenia przepisów Pzp w 

zakresie zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia z wolnej ręki w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazuje 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
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CEL OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (OGŁOSZENIA O DOBROWOLNEJ 

PRZEJRZYSTOŚCI EX-ANTE) 

 

Zgodnie natomiast z art. 62 ust. 2a Pzp w trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający, niezwłocznie 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia 

umowy zawierające co najmniej: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 

2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 

3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia; 

4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

W trybie zamówienia z wonnej ręki ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało unormowane w 

art. 66 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym w trybie tym zamawiający, po wszczęciu postępowania, może 

odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 

2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 

3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki; 

4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza 

udzielić zamówienia. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z 

naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej 

ręki. 

 

Zgodnie natomiast z art. 146 ust. 2 pkt 1 Pzp umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli w przypadku 

określonym w art. 146 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa 

zgodnie z Pzp, umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni 

od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Z przepisu art. 146 ust. 2 pkt 1 Pzp wynika zatem, że zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego nie podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów Pzp zastosował 

tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki oraz miał uzasadnione podstawy, aby 

sądzić, że działa zgodnie z Pzp oraz: 

1) umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o 

zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo 

2) umowa została zawarta po upływie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia 

umowy (ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex-ante) w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 

W opinii „Wybrane kwestie dotyczące stosowania ustawy PZP przez publiczne instytucje kultury 

(opracowane na podstawie odpowiedzi skierowanej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w związku z uwagami zgłaszanymi przez instytucje kultury i środowiska twórcze)” 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?P;856, Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że 

„Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ma na celu umożliwienie wykonawcom zdobycia wiedzy o 

planowanym przez zamawiającego udzieleniu zamówienia w trybie, który nie wymaga uprzedniego 

upublicznienia zamiaru przeprowadzenia postępowania, a w konsekwencji - ewentualnego 

kwestionowania podstaw do zastosowania takiego trybu. Niemniej jednak ogłoszenie o zamiarze 

zawarcia umowy ma charakter fakultatywny i jego zamieszczenie jest pozostawione decyzji 

zamawiającego. Celem zachęcenia zamawiających do poddania się takiej kontroli wykonawców, 

ustawa Pzp zawiera szereg uregulowań sprzyjających podjęciu decyzji o zastosowaniu tej instytucji. 

 

Główną korzyścią, jaką odnosi zamawiający poprzez publikację ogłoszenia o zamiarze zawarcia 

umowy jest uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z unieważnieniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Co do zasady bowiem, stosownie do brzmienia art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy zastosował 

tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Art. 146 ust. 2 ustawy Pzp ustanawia 

wyjątek od powyższej reguły, stanowiąc, iż w przypadku, gdy zamawiający zastosował tryb negocjacji 

bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem przepisów określających przesłanki 

stosowania tych trybów, ale miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą i 

jednocześnie umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?P;856
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od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, to umowa ta nie 

podlega unieważnieniu. 

 

Znaczenie normatywne ww. przepisów jest takie, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie 

będzie podlegała unieważnieniu nawet w sytuacji, gdy zamawiający zastosował jeden z ww. trybów 

wbrew przesłankom określonym ustawą Pzp, o ile uprzednio zamawiający ten skorzystał z możliwości 

publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, dochował terminu wstrzymania się z zawarciem 

umowy i pozostawał w usprawiedliwionym przekonaniu, iż jego działanie jest zgodne z prawem. 

 

Powyższy przepis jest spójny z przepisem art. 182 ust. 3 i 4 ustawy Pzp ustanawiającym terminy do 

wniesienia odwołania. Art. 146 ust. 2 ustawy Pzp określa bowiem termin wstrzymania się przez 

zamawiającego z zawarciem umowy (tzw. standstill) i jest to odpowiednio 5 dni dla postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne i 10 dni dla postępowań o wartości równej lub wyższej niż progi 

unijne, liczonych od dnia publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. W tym też terminie, 

zgodnie z art. 182 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia odwołań. Ewentualne 

zasadne kwestionowanie w tym czasie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z 

wolnej ręki - wobec zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia orzeczenia KIO - umożliwia 

sanowanie wadliwej czynności zamawiającego przed zawarciem umowy. Na tym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej są najefektywniejsze zarówno z punktu 

widzenia wykonawcy dochodzącego swoich praw, jaki i z punktu widzenia zamawiającego, który może 

„naprawić” postępowanie bez negatywnych konsekwencji wynikających z unieważnienia umowy 

zawartej z naruszeniem prawa. W sytuacji, gdy zamawiający nie zdecyduje się skorzystać z 

możliwości opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy uniemożliwia wykonawcom, 

którzy byliby ewentualnie zainteresowani udziałem w postępowaniu, wniesienie odwołania od 

decyzji o wyborze trybu niekonkurencyjnego przed zawarciem umowy. Z tych przyczyn ustawa Pzp, 

uprawnia wykonawców do wnoszenia środków ochrony prawnej w związku z naruszeniem prawa 

prowadzącym do unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach dłuższych 

niż w przypadku, gdy zamiar zawarcia umowy został ogłoszony.”. 

 

PRZESŁANKA JEDNEGO WYKONAWCY 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 
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przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie 

alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia 

parametrów zamówienia.  

 

W przypadku tej przesłanki bez znaczenia jest pochodzenie wykonawcy. Zamawiający analizując 

wystąpienie okoliczności określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp powinien wziąć pod uwagę nie 

tylko rynek polski, ale również rynek innych, no. państw członkowskich GPA (zob. uchwałę z dnia 28 

kwietnia 2014 r., KIO/KD 37/14).  

 

Nie oświadczenie wykonawcy, tylko stan faktyczny stanowi podstawę zastosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp. 

 

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp, na który powołał się zamawiający udzielając 

zamówienia, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeśli dostawy, usługi lub 

roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o 

obiektywnym charakterze. Oznacza to, że w danym miejscu i czasie dane zamówienie może 

zrealizować tylko jeden wykonawca, a źródła zaistniałego stanu rzeczy należy poszukiwać w 

przyczynach technicznych, z zastrzeżeniem, że muszą mieć one charakter obiektywny. Ciężar 

wykazania zaistnienia przesłanek określonych w ww. przepisie ciąży na zamawiającym. To 

zamawiający zobowiązany jest wykazać zaistnienie owych „przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze”, które uniemożliwiają udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi, przy 

czym powołanie się na tą przesłankę musi być poparte rzeczywistym monopolem danego wykonawcy 

na realizację danego zamówienia.  

 

Okolicznością uzasadniającą zastosowanie tej przesłanki nie może być subiektywne przekonanie 

zamawiającego, że tylko jeden wskazany przez niego wykonawca daje gwarancję wykonania tego 

konkretnego zamówienia (zob. uchwałę z dnia 28 kwietnia 2014 r., KIO/KD 37/14). 

 

Możliwość wykonania określonej usługi, dostawy lub roboty budowlanej tylko przez jednego 

wykonawcę musi mieć charakter obiektywny i trwały. 

 

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 
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lub roboty budowlanej tylko przez jednego wykonawcę musi mieć charakter obiektywny i trwały oraz 

nie może opierać się na subiektywnym przekonaniu zamawiającego, że określony wykonawca wykona 

zamówienie najlepiej, dysponuje najlepszą wiedzą i doświadczeniem, najlepszymi osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, jest w najlepszej sytuacji ekonomicznej i finansowej lub cieszy się 

największym uznaniem na rynku określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.  

 

Przesłanka świadczenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej tylko przez jednego wykonawcę z 

przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze musi być poparta rzeczywistym monopolem 

danego wykonawcy na uzyskanie od niego 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.  

 

W uchwale z dnia 7 kwietnia 2009 r., KIO/KD 8/09, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, 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”.  

 

Przepisy Pzp nie zawierają katalogu przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które 

uzasadniałby zastosowanie przez zamawiających zamówienia z wolnej ręki. Brak jest również 

wytycznych, jakimi zamawiający powinni się kierować decydując się na udzielenie zamówienia z 

wolnej ręki.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przyczyny techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

1 lit. a) Pzp występują wówczas, gdy usługi świadczy wykonawca mający monopol na świadczenie 

usług danego rodzaju. Przyczyną może być konieczność zachowania uprzednich norm, parametrów 

czy standardów, których jednoznaczność nie powinna pozwalać na jakiekolwiek odstępstwa. 

 

Przyczyny techniczne pozostają najczęściej w ścisłym związku ze szczególnymi cechami przedmiotu 

zamówienia. Mogą np. znaleźć zastosowanie w sytuacji unikatowej technologii, którą dysponuje tylko 

jeden wykonawca albo w konieczności kontynuowania standardu urządzeń, którymi dysponuje 

zamawiający. 

 

Możliwość zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp wymaga od zamawiających wykazania, że 

szczególne przyczyny techniczne zamówienia powodują, że jego wykonanie jest możliwe tylko przez 

jednego wykonawcę.  
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W wyroku z dnia 6 lipca 2001 r., III RN 16/01, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „przesłanka prawna 

jedynego „wykonawcy”, warunkująca dopuszczalność udzielenia tzw. zamówienia z wolnej ręki na 

podstawie tego przepisu ustawy, ma charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w 

danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista, świadczący tego 

rodzaju szczególne usługi i przepis ten nie dotyczy natomiast sytuacji, w której obiektywnie rzecz 

biorąc - w danym miejscu i czasie na rynku istnieje dwu lub więcej wykonawców, mogących 

świadczyć tego rodzaju szczególne usługi, ponieważ w tym ostatnim przypadku decyzja o tym, 

któremu z nich należy udzielić zamówienia publicznego, powinna być podjęta w innym trybie 

przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych, zasadniczo w trybie przetargu”. 

 

W powyższą linię orzeczniczą wpisuje się także Krajowa Izba Odwoławcza (np. uchwała z dnia 25 

czerwca 2009 r., KIO/KD 16/09; uchwała z dnia 30 grudnia 2009 r., KIO/KD 54/09, uchwała z dnia 

26 czerwca 2013 r. KIO/KD 58/13). 

 

Okolicznością uzasadniającą zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp nie mogą być także trudności 

związane z brakiem kompatybilności sprzętu, gdyż na ogół nie mają one (trudności) 

nieprzezwyciężalnego charakteru i nie świadczą o monopolu jednego wykonawcy (zob. uchwałę z 

dnia 2 kwietnia 2012 r., KIO/KD 37/12 i z dnia 6 lutego 2012 r., KIO/KD 13/12). 

 

Przyczyną techniczną o obiektywnym charakterze nie może być możliwość utraty gwarancji. W 

uchwale z dnia 26 kwietnia 2012 r., KIO/KD 43/12, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „możliwość 

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

system poprzez wprowadzenie do niego innych urządzeń nie stanowi przyczyny technicznej o 

obiektywnym charakterze. To Zamawiający konstruując umowę o zamówienie publiczne na 

dostarczony system mógł w sposób wyraźny doprecyzować, że dodanie dodatkowych elementów 

systemu przez inny podmiot nie wpłynie na uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji na 

dostarczony system. W konsekwencji to nie przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lecz 

zaniechanie Zamawiającego odpowiedniego ukształtowania postanowień umownych były powodem 

dla którego zdecydował się udzielić zamówienia wykonawcy realizującemu system”.  
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DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE TYLKO PRZEZ 

JEDNEGO WYKONAWCĘ Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ PRAW WYŁĄCZNYCH 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 

przyczyn 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.  

 

W przypadku art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp chodzi o przypadki związane m. in. z ochroną praw 

autorskich i praw pokrewnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz o przypadki związane z ochroną patentową i ochroną innych 

praw wyłącznych udzieloną na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej. Jednocześnie 

zamawiający obowiązany jest wykazać, że nie występuje sytuacja preferowania danej usługi lub 

produktu objętych ochroną wynikającą z praw wyłącznych, jeżeli inne produkty lub usługi (substytuty) 

mogą obiektywnie zaspokoić jego potrzeby („nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub 

rozwiązanie zastępcze”). Oznacza to, że działanie zamawiającego nie może w żaden sposób 

powodować zaistnienia okoliczności, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia zastosowanie art. 

67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp. 

 

Ochrona praw wyłącznych nie może wynikać z zawartej umowy, w której zamieszczone były 

postanowienia o ochronie tych praw (zob. uchwałę z dnia 21 czerwca 2012 r., KIO/KD 52/12, oraz 

orzeczenie GKO z dnia 30 czerwca 2011 r., BDF1/4900/21/25/11/983). Źródeł tej ochrony należy 

poszukiwać w ustawie, a nie w stosunku zobowiązaniowym (zob. uchwałę z dnia 7 stycznia 2016 r., 

KIO/KD 72/15). 

 

Przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1lit. b) Pzp mogą obejmować różne stany faktyczne, w tym 

również unikalną, niepowtarzalną technologię, którą dysponuje tylko jeden wykonawca. Przepis 

wskazuje, że przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze muszą przesądzać o możliwości 

wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę.  

 

Do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp nie wystarczy, by 

przedmiot zamówienia objęty był ochroną prawa wyłącznego. Zamawiający musi wykazać, że 
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wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego przez innego wykonawcę jest niemożliwe ze względu 

na przysługującą danemu podmiotowi ochronę praw wyłącznych oraz że istnienie takich praw 

wyłącznych skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia właśnie temu podmiotowi. Konieczne jest 

zatem spełnienie dwóch przesłanek - istnienie praw wyłącznych oraz jednego podmiotu zdolnego do 

realizacji zamówienia, pomiędzy którymi musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.  

 

Pierwsza przesłanka wymaga, aby zamawiający wykazał, że na rynku istnieje tylko jeden wykonawca, 

który może świadczyć dostawy, usługi lub roboty budowlane z przyczyn związanych z ochroną praw 

wyłącznych oraz że nie istnieją rozwiązania równoważne tym, objętym prawem wyłącznym, które 

odpowiadałyby rzeczywistym potrzebom zamawiającego. Przyczyny związane z ochroną praw 

wyłącznych muszą mieć charakter zasadniczy, a mianowicie podjęcie prac przez innego wykonawcę 

ze względu na ochronę praw wyłącznych musi być rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione. 

Niemożliwość ta musi mieć przy tym charakter nieprzezwyciężalny.  

 

Dla zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp nie wystarczy wykazać, że dostawa, usługa lub robota 

budowlana jest chroniona prawami wyłącznymi. Konieczne jest również wykazanie, że przedmiot 

zamówienia może być wykonany wyłącznie przez jednego wykonawcę. „Przyczyny związane z 

ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, uzasadniające udzielenie zamówienia 

bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej, muszą mieć charakter zasadniczy, tak by można było 

wykazać, że podjęcie prac przez innego wykonawcę jest ze względu na ochronę praw wyłącznych 

rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter 

nieprzezwyciężalny” (zob. uchwałę z dnia 31 grudnia 2010 r., KIO/KD 105/10).  

 

Ochrona praw wyłącznych nie może wynikać z zawartej umowy, w której zamieszczone były 

postanowienia o ochronie tych praw (zob. uchwałę z dnia 21 czerwca 2012 r., KIO/KD 52/12).  

 

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 wyłączne uprawnienie (z wyłączeniem innych osób) do 

korzystania z rzeczy lub innego dobra. W przypadku przesłanki „związanej z ochroną praw 

wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów” zamawiający musi wykazać, że nie istnieją 

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogące zastąpić dostawy, usługi lub roboty budowlane objęte 

prawem wyłącznym, spełniające określone potrzeby zamawiającego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) 
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nie może znaleźć zastosowania w sytuacji, gdy na rynku istnieje wielu wykonawców mogących 

wykonać zamówienie publiczne. Zamawiający musi zatem udowodnić, że tylko wykonawca 

zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki jest w stanie świadczyć dostawy, usługi 

lub roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia publicznego. Taki stan rzeczy musi być 

trwały.  

 

W uchwale z dnia 7 kwietnia 2010 r., KIO/KD 23/10, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przyjęcie 

iż jedynym wykonawcą mogącym zrealizować przedmiotową umowę z uwagi na ochronę praw 

autorskich jest podmiot, który wykonał poprzednie umowy, mogłoby prowadzić do patologii rynku 

zamówień publicznych i akceptowania sztucznego monopolu. Można wyobrazić sobie sytuację, w 

której zamawiający nie doprowadzają do przeniesienia autorskich praw majątkowych i wiążą się w ten 

sposób z konkretnym wykonawcą, który jako jedyny będzie mógł realizować przyszłe umowy o dużo 

większych wartościach niż umowa pierwotna. Podobne stanowisko wyraził Naczelny Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2006 r., II GSK 7/06, gdzie wskazano, że 

„praktyka udzielania podobnych zamówień z wolnej ręki mogłaby doprowadzić do omijania wymogów 

ustawy Prawa zamówień publicznych przez jednostki tego sektora, które zawierałyby umowy 

wstępne na niewielką wartość tylko po to, aby powołując się na ochronę praw wyłącznych 

dokonywać później swobodnego wydatkowania środków znacznej wartości z pominięciem wymogów 

tej ustawy””. 

 

WYJĄTKOWA SYTUACJA NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE 

ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREJ NIE MÓGŁ ON PRZEWIDZIEĆ 

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on 

przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający może udzielić 

zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, gdy wszystkie przesłanki określone w tym przepisie 

zostaną łącznie spełnione i pomiędzy wszystkimi wymienionymi uwarunkowaniami będzie zachodzić 

zarówno związek przyczynowo - skutkowy oraz związek czasowy (zob. uchwały KIO/KD 17/12, 

KIO/KD 94/11 i KIO/KD 18/11).  
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Wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w której 

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia musi być dla zamawiającego 

nieprzewidywalna. Wyjątkową sytuacją będzie zatem takie zdarzenie, którego wystąpienie w 

normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne, przy czym przewidywalność 

określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych, 

podobnych do należytej staranności, którą winien zachować dłużnik. Do takich wyjątkowych sytuacji 

należy zaliczyć zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, tj. zdarzenia o charakterze przyszłym, 

nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli zamawiającego (klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, 

niespodziewane wypadki), a także zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia 

gospodarczego i społecznego.  

 

Celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, jest potrzeba natychmiastowego 

wykonania zamówienia, wynikająca z konieczności uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania 

niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu uniknięcie tych skutków. Potrzeba 

natychmiastowego wykonania zamówienia musi wynikać z konieczności uniknięcia negatywnych 

konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań i dotyczyć wyłącznie zakresu koniecznego 

do ograniczenia lub zapobieżenia skutkom określonego zdarzenia, zabezpieczenia najpilniejszych, 

bieżących potrzeb zamawiającego w czasie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia w innych trybach. „Natychmiastowość wykonania zamówienia musi wynikać z 

konieczności ochrony interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych 

okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie 

zamówienia publicznego. Do takich interesów zalicza się ochronę zdrowia i życia, bezpieczeństwo, 

zapobieganie szkodzie w majątku czy ochronę środowiska” (zob. KIO/KD 115/14).  

 

„Pilna potrzeba udzielenia zamówienia lub wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć” to przesłanki o charakterze 

obiektywnym i bezwzględnym, co oznacza to, że powinny wynikać z przyczyn niezależnych od 

zamawiającego, nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania lub 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

W uchwale KIO/KD 21/09 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „że istotną cechą 

charakteryzującą zamówienia udzielone w oparciu o przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. jest 
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natychmiastowość wykonania, szybka reakcja i krótki okres trwania zamówienia, mający na celu 

jedynie usunięcie absolutnie niezbędnych skutków zdarzenia niemożliwego do przewidzenia.”. 

 

Pojęcie „natychmiastowy”, oznacza taki, który nastąpił lub nastąpi w jak najkrótszym czasie po 

pewnym innym zdarzeniu, o którym mowa lub o którym wiadomo. Potrzeba natychmiastowego 

wykonania zamówienia oznacza zatem wykonanie zamówienia jak najszybciej, zaraz po ustąpieniu 

okoliczności, które tę potrzebę spowodowały. Przyjmuje się, że „natychmiastowe wykonanie 

zamówienia” oznacza konieczność jego realizacji „szybciej niż pilnie”, czyli właściwie „z dnia na dzień” 

(zob. KIO 2137/13). 

 

W uchwale KIO/KD 70/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że „Odróżnić 

zatem należy „pilne udzielenie zamówienia”, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp od 

„natychmiastowego wykonania zamówienia”, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Tym 

samym przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 nie dotyczy udzielania zamówień, których wykonanie trwa dłużej 

niż natychmiast, np. trwa miesiąc, jak w niniejszej sprawie. Potrzeba natychmiastowego wykonania 

zamówienia podyktowana jest koniecznością uniknięcia negatywnych skutków zaniechania 

niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu uniknięcie tych skutków. Musi ona wynikać z 

konieczności ochrony interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidzianych 

okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na wykonanie 

zamówienia. Do takich interesów zalicza się w szczególności ochronę życia i zdrowia, bezpieczeństwo, 

zapobieganie szkodzie w majątku i ochronę środowiska. Zagrożenie niedotrzymania terminów 

określonych w umowie o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej nie stanowi interesu 

w powyższym rozumieniu, co zostało potwierdzone w orzecznictwie sądowo-administracyjnym (patrz 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 3123/08, Lex 507731).”. 

 

Tak, jak w przypadku „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia niewynikającej z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć”, „wyjątkowa sytuacja 

niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w której wymagane jest 

natychmiastowe wykonanie zamówienia” musi być dla zamawiającego takim zdarzeniem, którego 

wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne, przy czym 

przewidywalność określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być postrzegana w kategoriach 

obiektywnych. Do wyjątkowej sytuacji niewynikających z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego należy zaliczyć zdarzenia losowe o charakterze przyszłym i nieprzewidzianym, jak 
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klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane 

wypadki (zob. KIO/KD 2/15), a także zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia 

gospodarczego i społecznego. 

 

W wyroku KIO 1833/12 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Okolicznością 

nieprzewidywalną jest taki przypadek, którego wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo 

mało prawdopodobne, przy czym przewidywalność określonych zdarzeń przez zamawiającego 

powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych, podobnych do należytej staranności, którą 

winien zachować dłużnik. Do takich okoliczności doktryna oraz orzecznictwo zaliczają zjawiska 

losowe i niezależne.”.  

 

W uchwale KIO/KD 35/15 Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że „okoliczność upływu 

terminu na sfinansowanie określonej inwestycji czy przedsięwzięcia sama w sobie nie może 

stanowić o wypełnieniu się przesłanki konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. 

Przesłankę tę należałoby wykazać w kontekście obiektywnych okoliczności wskazujących na potrzebę 

uzyskania i wykorzystania określonego efektu prac objętych zawartą umową w sprawie zamówienia 

publicznego, niezależnie oczywiście od konieczności wykazania innych przesłanek do zastosowania 

trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p., przywołanych powyżej 

(w tym choćby braku przewidywalności wykonania prac na wcześniejszym etapie).”. 

 

W wyroku z dnia 16 września 2010 r., V SA/Wa 1404/10 za wyjątkową sytuację niewynikającą z 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego Naczelny Sąd Administracyjnego nie uznał zaburzeń 

geologicznych w kopalni węgla kamiennego. Zdaniem Sądu zaburzeniom geologicznym w kopalni 

węgla kamiennego nie można przypisać cech wyjątkowości, gdyż są zjawiskiem charakterystycznym 

dla danego regionu i powtarzającym się co pewien czas, którego można spodziewać się w każdej 

chwili, choć o różnym przebiegu i różnej intensywności. Za wyjątkową sytuację, której zamawiający 

nie mógł przewidzieć nie można uznać wystąpienia wysokich mrozów lub obfitych opadów śniegu w 

miesiącach styczniu lub lutym, w rejonach, gdzie cyklicznie w tych miesiącach takie mrozy lub opady 

śniegu występują.  

 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp nie może być zastosowany w sytuacji możliwości wykorzystania 

środków finansowych przeznaczonych na zrealizowanie zamówienia publicznego (wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r., V SA/Wa 3123/08. 
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Każde zamówienie realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, musi dotyczyć wyłącznie 

zakresu koniecznego do ograniczenia lub zapobieżenia skutkom określonego zdarzenia oraz 

zabezpieczenia najpilniejszych, bieżących potrzeb zamawiającego w czasie niezbędnym do 

przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych w warunkach uczciwej konkurencji. 

Zakres zamówienia determinowany czasem, powinien ograniczać się jedynie do terminu, który był 

absolutnie niezbędny do usunięcia skutków przedwczesnego zakończenia wykonywania usług 

sprzątania miasta. Niedopuszczalne i sprzeczne z art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, będzie objęcie zamówieniem 

takiego przedmiotu, który nie pozostaje w bezpośrednim związku z nadzwyczajnym zdarzeniem i 

wykracza poza jego rozmiar.  

 

Wymóg natychmiastowego wykonania zamówienia będzie spełniony, gdy zachodzi potrzeba i 

konieczność realizacji zamówienia „szybciej niż pilnie”, tj. z dnia na dzień, gdy powstanie sytuacja 

wymagająca szczególnie szybkiej reakcji zamawiającego. Przesłanka ta znajduje zatem zastosowanie 

w sytuacjach wymagających od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji (zob. KIO/KD 26/12). 

Natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza podjęcie działań w celu wykonania zamówienia 

publicznego już z chwilą, gdy wystąpi wyjątkowa sytuacja.  

 

W art. 62 ust. 2 pkt 4 i art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, chodzi o okoliczności obiektywnie nieprzewidywalne, 

tzn. takie, których zamawiający nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności. Za 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on 

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.  

 

W kwestii „wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której 

nie mógł on przewidzieć” na uwagę zasługuje uchwała KIO/KD 58/10, w której Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała za wyjątkową sytuację niewynikającej z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, decyzję o rozwiązaniu umowy podjętej przez samych 

zamawiających i przewidzianej w zawartej umowie. W uchwale KIO/KD 58/10 Krajowa Izba 

Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, że od 

umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy - Zamawiający również nie mógł się spodziewać, że 
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nastąpi tak wiele tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew 

postanowieniom umowy umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji 

monolitycznych, niereagowanie na wezwania Zamawiającego etc.). Prezes UZP stwierdził, że „w 

przedmiotowej sprawie samo rozwiązanie umowy nie może stanowić okoliczności wyjątkowej oraz 

nieprzewidywalnej, albowiem była to decyzja podjęta przez samych Zamawiających.  

 

W ocenie składu orzekającego fakt, że to Zamawiający sami podjęli decyzję o rozwiązaniu 

dotychczasowej umowy nie może przemawiać za brakiem możliwości uznania, że była to decyzja 

nieprzewidywalna - bowiem uzależniona przecież była od nieprzewidywalnych przesłanek. 

Zapewne, gdyby zapytać inwestora, przy podpisywaniu umowy czy odstąpiłby od niej, jeżeli 

wykonawca tak dalece opóźnia się z realizacją umowy, że realizacja przedmiotu umowy traci sens - 

odpowiedziałby, że tak, taka sytuacja uprawnia go do odstąpienia od umowy. Jednak o ile nie 

wystąpią bardzo poważne podstawy, decyzja o odstąpieniu nie nastąpi. Podsumowując, decyzja o 

odstąpieniu od umowy następuje niejako automatycznie po zaistnieniu pewnych przesłanek - jednak 

ich zaistnienie w trakcie realizacji umowy nigdy nie jest pewne. O przewidywalności można byłoby 

mówić tylko wówczas, gdyby zostało wykazane, że to Zamawiający przez swoje zaniedbania w 

nadzorze dopuścili do opóźnień, które ostatecznie stały się podstawą wypowiedzenia umowy - jednak 

Izba nie jest uprawniona do takich ustaleń, zresztą nie można przeprowadzić analizy w tym zakresie 

nie znając stanowiska dotychczasowego wykonawcy inwestycji (jak już ostało wyżej powiedziane 

pewnych ustaleń mógłby dokonać tylko sąd powszechny w ramach badania, czy wypowiedzenie 

umowy przez Zamawiających było zasadne). W takiej sytuacji trudno twierdzić, że Zamawiający mógł 

przewidzieć fakt rozwiązania umowy. Zapewne w miarę narastania opóźnień narastało 

prawdopodobieństwo wypowiedzenia umowy z winy wykonawcy, ale równie dobrze ostatecznie 

realizacja umowy mogła się zakończyć pomyślnie (Zamawiając podejmował wielokrotnie próby 

zmobilizowania wykonawcy, żądał przedstawienia planu naprawczego itd.), i nie ma żadnych podstaw 

w zgromadzonej dokumentacji, aby sądzić, że były to czynności pozorne.”. 

 

Przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, nie można zastosować, gdy zagrożony jest interes ekonomiczny 

zamawiającego, wynikający ze zdarzeń przewidywalnych. Potrzeba natychmiastowego wykonania 

zamówienia musi być zatem uzasadniona koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji 

zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 

Pzp, musi dotyczyć wyłącznie zakresu koniecznego do ograniczenia lub zapobieżenia skutkom 

określonego zdarzenia, zabezpieczenia najpilniejszych, bieżących potrzeb zamawiającego w czasie 
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niezbędnym do przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych w warunkach uczciwej 

konkurencji (tak w: orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-107/92 Komisja 

przeciwko Republice Włoch oraz C-394/02 Komisja przeciwko Republice Grecji) (zob. KIO/KD 

28/12). 

 

Do „wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie 

mógł on przewidzieć” Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się również w uchwale z dnia 8 marca 2014 

r., KIO/KD 13/14, w której uznała, że wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

„nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji 

jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością. Z taką 

wyjątkową sytuacją zamawiający ma do czynienia gdy wykonawca nie spełnia umówionego 

świadczenia, tak jak o tym stanowi art. 353 § 1 k.c. (Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może 

żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić). Zdaniem składu Izby 

zamawiający powinien zakładać, że wypełnianie przez wykonawcę świadczenia musi być uznawane za 

sytuację normalną czy powszechnie występującą a więc a contrario nie można zakładać, że 

niewypełnianie przez wykonawcę świadczenia nie może być uznawane za sytuację wyjątkową. 

Dlatego niewykonanie przez konsorcjum całego lub części zamówienia, mimo prowadzonych z tym 

podmiotem negocjacji, można uznać za czynnik uprawniający do uznania zaistnienia wyjątkowej 

sytuacji. Podobnie stwierdziła to Izba w uchwale Pzp 31 lipca 2013 r. (sygn. akt KIO/KD 64/13), cyt. 

„Zdaniem Izby choć nie budzi wątpliwości, że przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki 

podlegają ścisłej interpretacji, to jednak ocena ich zaistnienia w konkretnej sprawie musi być 

prowadzona z uwzględnieniem całokształtu specyficznych dla niej okoliczności faktycznych. (...) 

Dopiero ustosunkowując się do zgłoszonych zastrzeżeń Prezes UZP szerzej uzasadnił negatywną 

ocenę odstąpienia od umowy jako wyjątkowej okoliczności, wyrażając własne stanowisko nie tyle w 

odniesieniu do wyjątkowego charakteru tej okoliczności, lecz co do możliwości przewidzenia przez 

zamawiającego, że do takiej wyjątkowej sytuacji dojdzie. (...).”.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza powołując się na uchwałę dnia z 6 sierpnia 2010 r. KIO/KD 58/10 

podkreśliła, że: „Nikt, podpisując umowę w dobrej wierze (tym bardziej, zamawiający 

przeprowadzający postępowanie, którego wynikiem jest zawarcie umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego), nie zakłada, że trzeba będzie od umowy odstąpić. Uwzględnia się taką możliwość w 

umowie, niemniej jednak nie oznacza to, że się przewiduje jej wystąpienie. (...) Zakładanie z góry, że 

dojdzie do wypowiedzenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z winy wykonawcy i 
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przyjmowanie, że sytuacja taka mieści się w „normalnych stosunkach handlowych” podważa po 

pierwsze cel i sens udzielenia zamówienia, po drugie - poddaje w wątpliwość rzetelność weryfikacji 

wykonawców na etapie oceny spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu.”. Krajowa 

Izba Odwoławcza zgodziła się również ze stanowiskiem wyrażonym w uchwale KIO/KD 58/10, że 

„fakt podjęcia przez stronę zamawiającą decyzji o zakończeniu bytu dotychczasowej umowy nie może 

przemawiać za brakiem możliwości uznania, że była to decyzja nieprzewidywalna, gdyż uzależniona 

przecież była od nieprzewidywalnych przesłanek. Innymi słowy decyzja o odstąpieniu od umowy 

następuje niejako automatycznie po zaistnieniu pewnych przesłanek - jednak ich zaistnienie w trakcie 

realizacji umowy nigdy nie jest pewne i nie może być z góry zakładane.”. 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, JEŻELI W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 

UPRZEDNIO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ALBO PRZETARGU 

OGRANICZONEGO NIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE ŻADNE OFERTY (…) 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp 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 Pzp 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. 

 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 dotyczy sytuacji, gdy wcześniej zostało przeprowadzone co najmniej jedno 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego i postępowanie to 

zostało unieważnione, ponieważ wystąpiły trzy alternatywne przesłanki:  

1) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w przetargu 

ograniczonym),  

2) nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia (w 

przetargu nieograniczonym lub przetargu ograniczonym), 

3) wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania (w przetargu ograniczonym). 

 

Ponadto przesłanką konieczna do spełnienia jest to, aby warunki zamówienia nie zostały w istotny 

sposób zmienione. 
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Za sytuację, w której nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub nie 

zostały złożone żadne oferty, uznać należy przypadek, w którym wystąpił fizyczny brak wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. W przetargu ograniczonym za sytuację, w której 

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zatem uznać takiej, 

w której wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale wszystkie - od 

wykonawców podlegających wykluczeniu, natomiast za sytuację, w której nie zostały złożone żadne 

oferty, nie można uznać takiej, w której zostały złożone oferty, ale wszystkie od wykonawców 

niezaproszonych do składania ofert. 

 

Przesłanka odrzucenia wszystkich ofert została zawężona do ich odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

W przypadku przesłanki wykluczenia konieczne jest, aby wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z 

postępowania, na jakiejkolwiek podstawie wykluczenia z postępowania określonej w przepisach Pzp. 

 

Podkreślenia wymaga okoliczność, że pod pojęciem „warunki zamówienia” rozumieć należy wszelkie 

warunki, dotyczące zarówno przedmiotu zamówienia, jak i warunki podmiotowe. Warunki 

podmiotowe to warunki udziału w postępowaniu rozumiane jako wymagania odnoszące się do 

właściwości wykonawcy zainteresowanego ubieganiem się o realizację zamówienia publicznego. 

Celem stosowania tych warunków jest ograniczenie ryzyka wyboru przez zamawiającego wykonawcy 

niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub w stosunku do którego, ze względu na 

sytuację podmiotową, zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Zmiany 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu stanowią istotną zmianę pierwotnych warunków 

zamówienia, która uniemożliwia zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu 

art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. W tym kontekście obniżenie w ramach postępowania w trybie zamówienia z 

wolnej ręki wymagań stawianych wykonawcom w stosunku do postępowania prowadzonego 

uprzednio w jednym z trybów podstawowych, np. poprzez rezygnację z wymogu wykazania 

określonego doświadczenia oraz znaczne wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

stanowi istotną zmianę pierwotnych warunków zamówienia. 

 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-250/07 

Komisja przeciwko Grecji, pkt 52, uznano, że za stojącą w sprzeczności z zasadą równego traktowania 
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wykonawców należy uznać taką modyfikację warunków udziału w postępowaniu, która gdyby była 

znana na etapie prowadzonego wcześniej postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów 

podstawowych, umożliwiłaby udział w nim innych wykonawców. Analogiczne stanowisko wyrażone 

zostało w wyroku w sprawie C-496/99 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS Succhi di 

Frutta SpA, ECR 2004, s. I-3801, w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text 

Nachrichtenagentur oraz w wyroku z 5 października 2000 r. w sprawie C-337/98 Komisja Wspólnot 

Europejskich przeciwko Republice Francuskiej. 

 

Zatem, aby mogła zaistnieć podstawa udzielenia zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, żadne z nich 

nie mogą być w sposób istotny zmienione. W tym kontekście obniżenie w ramach postępowania w 

trybie zamówienia z wolnej ręki wymagań stawianych wykonawcom w stosunku do postępowań 

prowadzonych uprzednio w jednym z trybów podstawowych, w tym przypadku przede wszystkim - 

poprzez rezygnację z wymogu wykazania określonego doświadczenia oraz znaczne wydłużenie 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, stanowi istotną zmianę pierwotnych warunków 

zamówienia. 

 

„Za istotną zmianę należy uznać modyfikację pierwotnych warunków zamówienia, polegającą na 

wprowadzeniu zmian, które - gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania 

zamówienia - umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców niż ci, którzy zostali pierwotnie 

dopuszczeni, lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty. Za istotną zmianę należy uznać więc taką 

zmianę, która może wpływać na krąg potencjalnie zainteresowanych oferentów, stanowiąc 

naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że nie można zmienić m.in. 

przedmiotu zamówienia czy jego istotnych cech, których zmiana będzie miała wpływ na kształt 

zamówienia.  

 

Zakazane są także istotne zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny 

ofert. Istotną zmianą warunków będzie na przykład takie ich określenie, które w sposób znaczący 

poszerza zamówienie o elementy, które pierwotnie nie były w nim przewidziane, prowadząc w istocie 

do udzielenia nowego zamówienia. Za istotną zmianę warunków zamówienia należy uznać również 

obniżenie w ramach postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wymagań stawianych 

wykonawcom w stosunku do postępowania prowadzonego uprzednio w jednym z trybów 

podstawowych (...)”
2
. 

                                                 
2 Kontrola udzielania zamówień publicznych. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 67 
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Istotną zmianą warunków zamówienia będzie zatem każda zmiana pierwotnych warunków 

zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia będzie znaczący. Będą to istotne zmiany dotyczące m.in. opisu przedmiotu 

zamówienia (np. wielkości lub zakresu zamówienia, cech technicznych i jakościowych, wymagań 

funkcjonalnych, dopuszczalności stosowania rozwiązań równoważnych), określenia warunków udziału 

w postępowaniu, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a także postanowień, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. zmian 

dotyczących kar umownych, sposobu wykonania zamówienia, warunków płatności, okresu gwarancji). 

Zmianą istotną będzie również istotna zmiana terminu wykonania. 

 

 

15. Czy brak wyjaśnień rodzi po stronie zamawiającego obowiązek udostępnienia zainteresowanym 

informacji, niezależnie od tego, czy stanowiłyby one tajemnicę przedsiębiorstwa? 

 

Po dniu 19 października 2014r. tj., po wejściu w życie nowego brzmienia art. 8 ust. 3 Pzp zastrzeżenie 

przez wykonawcę określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje każdorazowo 

obowiązek dokonania przez zamawiającego oceny zasadności takiego zastrzeżenia w oparciu o 

przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w skrócie „uznk”).  

Jeżeli wykonawca poprzestanie na zastrzeżeniu w ofercie danych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, bez wykazania skuteczności ich utajnienia w świetle art. 11 ust. 4 uznk, 

zamawiający nie jest związany zakazem ujawniania tych informacji, wynikającym z art. 8 ust. 3 Pzp. 

 

Nie składając wyjaśnień wykonawca rezygnuje w postępowaniu z ochrony zastrzeżonych informacji, 

które nawet poza postępowaniem mogły spełniać przesłanki określone w art. 11 ust. 4 uznk (zob. 

wyrok z dnia 3 kwietnia 2015r., KIO 561/15, wyrok z dnia 28 sierpnia 2015r., KIO 1730/15).  

 

W orzecznictwie podkreśla się, że na gruncie art. 8 ust. 3 Pzp obowiązek wykazania, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa są dodatkowym, ustawowym warunkiem 

                                                                                                                                                             
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa 

UZP, Inf. UZP 2010, nr 10, s. 12-13. 
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koniecznym dla zachowania poufności informacji (zob. wyrok z dnia 5 maja 2015r., KIO 761/15, KIO 

764/15).  

 

Podkreśla się również to, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa i wykazanie, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie (zob. wyrok z dnia 2 

marca 2015r., KIO 279/15).  

 

W wyroku z dnia 3 kwietnia 2015r., KIO 561/15 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że brak 

wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa rodzi po stronie 

zamawiającego obowiązek udostępnienia zainteresowanym informacji, niezależnie od tego, czy 

stanowiłyby one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

 

 

16. Kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do dodatkowych wyjaśnień w celu potwierdzenia, 

że zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską? 

 

W wyroku z dnia 28 marca 2017 r., KIO 466/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

„Orzecznictwo i doktryna dopuszcza możliwość zwrócenia się do wykonawcy, który złożył 

wyjaśnienia nie potwierdzające, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską o dalsze wyjaśnienia 

kosztów, czy założeń przyjętych do kalkulacji, które wzbudziły wątpliwości zamawiającego”. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „dążenie do wyjaśnienia wątpliwych informacji w 

wyjaśnieniach przystępującego służy interesowi zamawiającego, który żądając dalszych wyjaśnień 

uzyskuje lepszą możliwość weryfikacji założonych kosztów i zapewnia sobie ocenę realności 

wykonania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem, ale także zapobiega eliminacji z postępowania 

wykonawcy korzystniejszego pod względem ekonomicznym”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że „możliwość wezwania do dodatkowych wyjaśnień zachodzi 

wyłącznie w sytuacji, gdy:  

1) sam zamawiający nie poinformował wykonawcy, jakie elementy oferty budzą wątpliwości 

zamawiającego, co do ewentualnego rażącego zaniżenia oferty, a wezwanie było 

odzwierciedleniem przepisów ustawy,  
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2) wykonawca złożył wyjaśnienia, poparł je dowodami i z tych wyjaśnień wprost 

jednoznacznie nie wynika, że wykonawca zaoferował cenę rażąco niską, a niektóre 

elementy wyjaśnień, co do kosztów, czy założeń kalkulacyjnych nie zostały w dostateczny 

sposób wyjaśnione przez wykonawcę i budzą wątpliwości zamawiającego”. 

 

 

17. Ważne wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące stosowania art. 36b ust. 1 Pzp? 

 

Czy w świetle art. 36b ust. 1 Pzp oświadczenie wykonawcy, że zamierza powierzyć 

podwykonawcom roboty nie zastrzeżone przez zamawiającego stanowi podstawę odrzucenia oferty 

wykonawcy?  

 

Przepis art. 36b ust 1 Pzp nakazuje zamawiającemu w sposób imperatywny żądanie wskazania przez 

wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez wykonawcę firm podwykonawców.  

czytaj więcej   >>>  

 

Czy w świetle art. 36b ust. 1 Pzp wykonawca obowiązany jest do podania wszystkich firm 

podwykonawców i czy niepodanie tych informacji stanowi podstawę odrzucenia oferty?  

 

Zamawiający wymagał, aby wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Wykonawca nie podał danych podwykonawców, a jedynie umieścił zapis 

„Producenci urządzeń” lub „Wybrany podwykonawca”.  

czytaj więcej   >>> 

 

 

18. Czy można mówić o nieprawdziwej informacji, w sytuacji, gdy postanowienia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia mogą być rozbieżnie interpretowane, a wykonawca działający z należytą 

starannością może rozumieć je inaczej? 

 

W wyroku z dnia 5 stycznia 2017 r., KIO 2429/16 Krajowa Izba Odwoławcza powołując się na wyrok 

z dnia 13 maja 2015 r., KIO 842/15 i KIO 862/15 odnosząc się do postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, które mogą być rozbieżnie interpretowane oraz złożenia nieprawdziwej 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-oswiadczenie-wykonawcy-ze-zamierza-powierzyc-podwykonawcom-roboty-nie-zastrzezone-przez-zamawiaj
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-oswiadczenie-wykonawcy-ze-zamierza-powierzyc-podwykonawcom-roboty-nie-zastrzezone-przez-zamawiaj
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-oswiadczenie-wykonawcy-ze-zamierza-powierzyc-podwykonawcom-roboty-nie-zastrzezone-przez-zamawiaj
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-oswiadczenie-wykonawcy-ze-zamierza-powierzyc-podwykonawcom-roboty-nie-zastrzezone-przez-zamawiaj
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-wykonawca-obowiazany-jest-do-podania-wszystkich-firm-podwykonawcow-i-czy-niepodanie-tych-informa
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-wykonawca-obowiazany-jest-do-podania-wszystkich-firm-podwykonawcow-i-czy-niepodanie-tych-informa
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Podwykonawcy-powierzenie-wykonania-cz%C4%99%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia/czy-w-swietle-art-36b-ust-1-pzp-wykonawca-obowiazany-jest-do-podania-wszystkich-firm-podwykonawcow-i-czy-niepodanie-tych-informa
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informacji wobec nieprecyzyjności postanowień specyfikacji stwierdziła, że „(…) jakiekolwiek 

niejednoznaczności w opisie przedmiotu zamówienia w ramach postanowień SIWZ, także działają na 

korzyść Wykonawców i nie pozwalają na definitywne stwierdzenie złożenia nieprawdziwej informacji.  

 

W tym kontekście Izba przywołuje orzecznictwo - wyrok KIO z 14.01.2015 r., sygn. akt: KIO 

2826/14, czy też wyrok KIO z 15.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1343/14: „Identycznie należy odnieść się 

do kwestii złożenia nieprawdziwej informacji wobec nieprecyzyjności postanowień SIWZ będących 

ewentualną podstawą stwierdzenia takiej nieprawdziwości. W tym zakresie Izby wskazuje na wyrok z 

dnia 14.04.2011 r., sygn. akt: KIO 706.11: „Art. 24 ust. 2 pkt 3 stanowi, że zamawiający wyklucza z 

postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik postępowania. Czynność wykluczenia na podstawie przywołanego przepisu może 

być dokonana w razie kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek: złożenia nieprawdziwych 

informacji oraz wpływu informacji na wynik postępowania. Wpływ może mieć charakter bezpośredni 

(verba legis „mające wpływ”), gdy wprost rzutuje na wynik postępowania - wybór najkorzystniejszej 

oferty lub pośredni (verba legis „mogące mieć wpływ”), gdy na danym etapie postępowania wybór 

oferty jeszcze nie nastąpił, lecz informacje mają znaczenie dla możliwości uzyskania zamówienia przez 

danego wykonawcę. Informacja są nieprawdziwe kiedy prezentują stan inny, niż w rzeczywistości. 

Niezgodność powinna mieć charakter obiektywny w danych okolicznościach faktycznych i prawnych.  

 

Nie można mówić o nieprawdziwości informacji, w sytuacji, gdy postanowienia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub ogłoszenia mogą być rozbieżnie interpretowane, a wykonawca działający z 

należytą starannością rozumie je inaczej, niż zamawiający.”.  

 

Podobnie Izba stwierdziła w wyroku KIO z dnia 28.11.2012 r., sygn. akt: KIO 2548/12, czy też w 

wyroku KIO z dnia 03.09.2013 r., sygn. akt: KIO 2005/13.”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 5 stycznia 2017 r., KIO 2429/16  

Zob. także wyroki z dnia 15 listopada 2016 r., KIO 2049/16 i KIO 2052/16. 
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19. Warto wiedzieć o tym, że … 

 

Linki do artykułów i orzeczeń dotyczących stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych 

zamieszczonych na portalu wPrzetargach.pl 

 

Warto o tym wiedzieć, że … 

 

Z proceduralnego punktu widzenia kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie 

zamówienia odnosi się ona do wyznaczania procedury poniżej lub powyżej „progów unijnych”, lecz nie jest to 

jej jedyna funkcja  

 

Zamawiający jest obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność, jeżeli dokonanie określonej czynności 

nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania  

 

Kryteria oceny ofert powinna cechować zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego 

traktowania  

 

Sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert  

 

Obowiązek opisania kryteriów jakościowych nie oznacza jego uszczegółowienia z dokładnością, co do 

każdego elementu  

 

Możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej 

zamawiającego powinna zostać wyłączona  

 

W postępowaniu odwoławczym to odwołujący kwestionuje podjęte przez zamawiającego decyzje  

 

Art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykluczonego z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”) nie dotyczy trybu 

przetargu nieograniczonego  

 

Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy niebędącemu 

monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, tylko on 

może wykonać konkretne zamówienie  

 

Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę koszty wykonania dodatkowych robót będących 

następstwem nieprawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej  

https://www.wprzetargach.pl/
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/z-proceduralnego-punktu-widzenia-kwota-ktora-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-wykonanie-zamowienia-odnosi-sie-ona-do-wyznacza
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/z-proceduralnego-punktu-widzenia-kwota-ktora-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-wykonanie-zamowienia-odnosi-sie-ona-do-wyznacza
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/z-proceduralnego-punktu-widzenia-kwota-ktora-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-wykonanie-zamowienia-odnosi-sie-ona-do-wyznacza
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-jest-obowiazany-uniewaznic-kazda-dokonana-czynnosc-jezeli-dokonanie-okreslonej-czynnosci-nastapilo-z-naruszeniem-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-jest-obowiazany-uniewaznic-kazda-dokonana-czynnosc-jezeli-dokonanie-okreslonej-czynnosci-nastapilo-z-naruszeniem-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/kryteria-oceny-ofert-powinna-cechowac-zgodnosc-z-zasadami-przejrzystosci-niedyskryminacji-rownego-traktowania
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/kryteria-oceny-ofert-powinna-cechowac-zgodnosc-z-zasadami-przejrzystosci-niedyskryminacji-rownego-traktowania
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/sposob-oceny-ofert-powinien-byc-tak-skonstruowany-aby-zapewnial-obiektywna-ocene-zlozonych-ofert
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/obowiazek-opisania-kryteriow-jakosciowych-nie-oznacza-jego-uszczegolowienia-z-dokladnoscia-co-do-kazdego-elementu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/obowiazek-opisania-kryteriow-jakosciowych-nie-oznacza-jego-uszczegolowienia-z-dokladnoscia-co-do-kazdego-elementu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-subiektywnej-uznaniowej-i-dowolnej-oceny-dokonanej-przez-czlonkow-komisji-przetargowej-zamawiajacego-powinna-zostac-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-subiektywnej-uznaniowej-i-dowolnej-oceny-dokonanej-przez-czlonkow-komisji-przetargowej-zamawiajacego-powinna-zostac-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-postepowaniu-odwolawczym-odwolujacy-kwestionuje-podjete-przez-zamawiajacego-decyzje
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-89-ust-1-pkt-5-pzp-zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-zostala-zlozona-przez-wykluczonego-z-udzialu-w-postepowaniu-o-udzieleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-89-ust-1-pkt-5-pzp-zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-zostala-zlozona-przez-wykluczonego-z-udzialu-w-postepowaniu-o-udzieleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-89-ust-1-pkt-5-pzp-zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-zostala-zlozona-przez-wykluczonego-z-udzialu-w-postepowaniu-o-udzieleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nie-mozna-calkowicie-wykluczyc-przypadku-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-reki-wykonawcy-niebedacemu-monopolista-jezeli-ze-wzgledu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nie-mozna-calkowicie-wykluczyc-przypadku-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-reki-wykonawcy-niebedacemu-monopolista-jezeli-ze-wzgledu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nie-mozna-calkowicie-wykluczyc-przypadku-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-reki-wykonawcy-niebedacemu-monopolista-jezeli-ze-wzgledu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-nie-moze-przerzucac-na-wykonawce-koszty-wykonania-dodatkowych-robot-bedacych-nastepstwem-nieprawidlowego-sporzadzeni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-nie-moze-przerzucac-na-wykonawce-koszty-wykonania-dodatkowych-robot-bedacych-nastepstwem-nieprawidlowego-sporzadzeni
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Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki  

 

Możliwość utraty gwarancji nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze i nie stanowi 

przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki  

 

Art. 26 ust. 1 i 2 Pzp pozwala wykonawcom na wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania na datę późniejszą, niż dzień, w którym upływa termin 

składania ofert  

 

Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w języku obcym może przetłumaczyć na język polski 

sam wykonawca  

 

Krótki termin wykonania zamówienia może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i 

naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych  

 

Członek komisji przetargowej, który naruszył dyscyplinę finansów publicznych, może nie ponosić 

odpowiedzialności za to naruszenie  

 

Interes publiczny to nie bardzo ważny interes zamawiającego  

 

W trybie przetargu nieograniczonego wszczęciem postępowania nie jest zamieszczenie ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

 

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową  

 

Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz dodatkowej 

wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy  

 

Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do powstania takiego 

obowiązku  

 

Wskazanie znaku towarowego i dodanie wyrazów „lub równoważne” to za mało  

 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/brak-kompatybilnosci-sprzetu-nie-ma-nieprzezwyciezalnego-charakteru-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-r
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/brak-kompatybilnosci-sprzetu-nie-ma-nieprzezwyciezalnego-charakteru-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-r
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-utraty-gwarancji-nie-stanowi-przyczyny-technicznej-o-obiektywnym-charakterze-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-za
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-utraty-gwarancji-nie-stanowi-przyczyny-technicznej-o-obiektywnym-charakterze-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-za
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-26-ust-1-i-2-pzp-pozwala-wykonawcom-na-wykazywanie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-lub-braku-podstaw-do-wykluczen
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-26-ust-1-i-2-pzp-pozwala-wykonawcom-na-wykazywanie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-lub-braku-podstaw-do-wykluczen
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-26-ust-1-i-2-pzp-pozwala-wykonawcom-na-wykazywanie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-lub-braku-podstaw-do-wykluczen
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oferte-oraz-inne-dokumenty-skladane-wraz-z-oferta-w-jezyku-obcym-moze-przetlumaczyc-na-jezyk-polski-sam-wykonawca
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oferte-oraz-inne-dokumenty-skladane-wraz-z-oferta-w-jezyku-obcym-moze-przetlumaczyc-na-jezyk-polski-sam-wykonawca
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/krotki-termin-wykonania-zamowienia-moze-doprowadzic-do-zlozenia-wygorowanej-cenowo-oferty-i-naruszenia-zasady-racjonalnego-i-efe
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/krotki-termin-wykonania-zamowienia-moze-doprowadzic-do-zlozenia-wygorowanej-cenowo-oferty-i-naruszenia-zasady-racjonalnego-i-efe
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/czlonek-komisji-przetargowej-ktory-naruszyl-dyscypline-finansow-publicznych-moze-nie-ponosic-odpowiedzialnosci-za-naruszenie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/czlonek-komisji-przetargowej-ktory-naruszyl-dyscypline-finansow-publicznych-moze-nie-ponosic-odpowiedzialnosci-za-naruszenie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/interes-publiczny-nie-bardzo-wazny-interes-zamawiajacego
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-trybie-przetargu-nieograniczonego-wszczeciem-postepowania-nie-jest-zamieszczenie-ogloszenia-o-zamowieniu-w-biuletynie-zamowien
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-trybie-przetargu-nieograniczonego-wszczeciem-postepowania-nie-jest-zamieszczenie-ogloszenia-o-zamowieniu-w-biuletynie-zamowien
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-jest-uprawniony-do-samodzielnego-uniewaznienia-decyzji-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wykonawca-moze-zsumowac-srodki-finansowe-na-rachunku-bankowym-i-zdolnosc-kredytowa
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/prawo-opcji-polega-na-okresleniu-minimalnej-i-gwarantowanej-wielkosci-zamowienia-oraz-dodatkowej-wielkosci-zamowienia-ktorych-re
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/prawo-opcji-polega-na-okresleniu-minimalnej-i-gwarantowanej-wielkosci-zamowienia-oraz-dodatkowej-wielkosci-zamowienia-ktorych-re
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wykonawca-informuje-czy-wybor-oferty-bedzie-prowadzic-do-powstania-u-zamawiajacego-obowiazku-podatkowego-tylko-w-sytuacji-gdy-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wykonawca-informuje-czy-wybor-oferty-bedzie-prowadzic-do-powstania-u-zamawiajacego-obowiazku-podatkowego-tylko-w-sytuacji-gdy-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wykonawca-informuje-czy-wybor-oferty-bedzie-prowadzic-do-powstania-u-zamawiajacego-obowiazku-podatkowego-tylko-w-sytuacji-gdy-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wskazanie-znaku-towarowego-i-dodaniem-wyrazow-lub-rownowazne-za-malo
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Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tylko w przypadku opisania warunków 

udziału w postępowaniu  

 

Dla skutecznego przesłania informacji wykonawcy nie ma znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy 

miało to miejsce w dniach wolnych od pracy  

 

Uchylanie się od zawarcia umowy, gdy wykonawca nie stawia się w celu zawarcia umowy  

 

Nadrzędność projektu budowlanego nad przedmiarem robót budowlanych  

 

Wykonawca nie może wnieść wadium przez potrącenie istniejącej wierzytelności względem zamawiającego  

 

Moment złożenia oferty to moment wejścia do miejsca składania ofert, a nie moment rejestracji złożonej 

oferty  

 

100. letni okres gwarancji to nieuczciwa konkurencja  

 

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do 

systemu informatycznego wykonawcy  

 

Zobacz, jak zamawiający powinien weryfikować podpis w złożonej ofercie, gdy podpis nie jest powtarzalny 

na tle innych podpisów widniejących pod treścią pozostałych dokumentów złożonych przez działającego w 

imieniu wykonawcy i odbiega swoją formą od tych podpisów, które zawierają nazwisko i opatrzone są 

służbową pieczęcią?  

 

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający uprawniony jest do żądania od wykonawców złożenia kosztorysu 

niezależnie od tego, że umówione przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem ryczałtowym?  

 

Czy nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia to treść oferty ?  

 

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie złożenie wraz z ofertą wycenionego przedmiaru robót 

budowlanych uniemożliwia ustalenie wynagrodzenia należnego wykonawcy i może spowodować odrzucenie 

oferty  

 

Czy parafa może być podpisem własnoręcznym ?  

 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/informacje-zawarte-w-umowach-z-podmiotami-publicznymi-nie-stanowia-tajemnicy-przedsiebiorstwa
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-tylko-w-przypadku-opisania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-tylko-w-przypadku-opisania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/dla-skutecznego-przeslania-informacji-wykonawcy-nie-ma-znaczenia-godzina-nadania-informacji-oraz-czy-mialo-miejsce-w-dniach-woln
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/dla-skutecznego-przeslania-informacji-wykonawcy-nie-ma-znaczenia-godzina-nadania-informacji-oraz-czy-mialo-miejsce-w-dniach-woln
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/uchylanie-sie-od-zawarcia-umowy-gdy-wykonawca-nie-stawia-sie-w-celu-zawarcia-umowy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nadrzednosc-projektu-budowlanego-nad-przedmiarem-robot-budowlanych
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wykonawca-nie-moze-wniesc-wadium-przez-potracenie-istniejacej-wierzytelnosci-wzgledem-zamawiajacego
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/moment-zlozenia-oferty-moment-wejscia-do-miejsca-skladania-ofert-nie-moment-rejestracji-zlozonej-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/moment-zlozenia-oferty-moment-wejscia-do-miejsca-skladania-ofert-nie-moment-rejestracji-zlozonej-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/100-letni-okres-gwarancji-nieuczciwa-konkurencja
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oswiadczenie-woli-w-postaci-elektronicznej-dokonywane-line-zostaje-zlozone-z-chwila-jego-przejscia-do-systemu-informatycznego-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oswiadczenie-woli-w-postaci-elektronicznej-dokonywane-line-zostaje-zlozone-z-chwila-jego-przejscia-do-systemu-informatycznego-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/zobacz-jak-zamawiajacy-powinien-weryfikowac-podpis-w-zlozonej-ofercie-gdy-podpis-nie-jest-powtarzalny-na-tle-innych-podpisow-wid
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/zobacz-jak-zamawiajacy-powinien-weryfikowac-podpis-w-zlozonej-ofercie-gdy-podpis-nie-jest-powtarzalny-na-tle-innych-podpisow-wid
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/zobacz-jak-zamawiajacy-powinien-weryfikowac-podpis-w-zlozonej-ofercie-gdy-podpis-nie-jest-powtarzalny-na-tle-innych-podpisow-wid
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/zobacz-jak-zamawiajacy-powinien-weryfikowac-podpis-w-zlozonej-ofercie-gdy-podpis-nie-jest-powtarzalny-na-tle-innych-podpisow-wid
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/sprawdz-w-jakiej-sytuacji-zamawiajacy-uprawniony-jest-do-zadania-od-wykonawcow-zlozenia-kosztorysu-niezaleznie-od-tego-ze-umowio
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/sprawdz-w-jakiej-sytuacji-zamawiajacy-uprawniony-jest-do-zadania-od-wykonawcow-zlozenia-kosztorysu-niezaleznie-od-tego-ze-umowio
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/czy-nazwa-producenta-oferowanego-przedmiotu-zamowienia-tresc-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/W-przypadku-wynagrodzenia-rycza%C5%82towego-nie-z%C5%82o%C5%BCenie-wraz-z-ofert%C4%85-wycenionego-przedmiaru-rob%C3%B3t-budowlanych-uniemo%C5%BCliwia-ustaleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/W-przypadku-wynagrodzenia-rycza%C5%82towego-nie-z%C5%82o%C5%BCenie-wraz-z-ofert%C4%85-wycenionego-przedmiaru-rob%C3%B3t-budowlanych-uniemo%C5%BCliwia-ustaleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/W-przypadku-wynagrodzenia-rycza%C5%82towego-nie-z%C5%82o%C5%BCenie-wraz-z-ofert%C4%85-wycenionego-przedmiaru-rob%C3%B3t-budowlanych-uniemo%C5%BCliwia-ustaleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/Czy-parafa-mo%C5%BCe-by%C4%87-podpisem-w%C5%82asnor%C4%99cznym
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Oświadczenie, jakie części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, jest 

oświadczeniem, które kształtuje treść oferty i zmiana w zakresie podwykonawstwa ma charakter istotny  

 

Funkcja harmonogramu rzeczowo - finansowego w złożonej ofercie  

 

Uzupełnienie kosztorysu ofertowego o ceny jednostkowe może prowadzić do wytworzenia nowej treści 

oferty  

 

Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdy zamawiający wymagał sporządzenia 

kosztorysu ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane  

 

Czy Krajowa Izba Odwoławcza może nakazać zamawiającemu wprowadzenie kar umownych za zwłokę, a 

nie za opóźnienie?  

 

Kary umowne w umowie w sprawie zamówienia publicznego  

 

Skutki opóźnienia i zwłoki są różne i nie należy nadawać tym pojęciom tożsamego znaczenia oraz używać 

tych pojęć zamiennie  

 

Zamawiający ma prawo obwarować obowiązki wykonawcy karami umownymi i oczekiwać, że zamówienie 

zostanie wykonane zgodnie z umową 

 

 

20. Szkolenia. 

 

Zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych organizowane przez ogólnopolską firmę 

szkoleniową EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 Bytów 

 

Informacje o szkoleniach w 2017 r. są dostępne na stronie internetowej: 

 

http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12 

 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/oswiadczenie-jakie-czesci-zamowienia-wykonawca-zamierza-powierzyc-podwykonawcy-jest-oswiadczeniem-ktore-ksztaltuje-tresc-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/oswiadczenie-jakie-czesci-zamowienia-wykonawca-zamierza-powierzyc-podwykonawcy-jest-oswiadczeniem-ktore-ksztaltuje-tresc-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/Funkcja-harmonogramu-rzeczowo-finansowego-w-z%C5%82o%C5%BConej-ofercie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/Uzupe%C5%82nienie-kosztorysu-ofertowego-o-ceny-jednostkowe-mo%C5%BCe-prowadzi%C4%87-do-wytworzenia-nowej-tre%C5%9Bci-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/Uzupe%C5%82nienie-kosztorysu-ofertowego-o-ceny-jednostkowe-mo%C5%BCe-prowadzi%C4%87-do-wytworzenia-nowej-tre%C5%9Bci-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/Odrzucenie-oferty-na-podstawie-art-89-ust-1-pkt-2-Pzp-gdy-zamawiaj%C4%85cy-wymaga%C5%82-sporz%C4%85dzenia-kosztorysu-ofertowego-z-podzia%C5%82em-na
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-2/Odrzucenie-oferty-na-podstawie-art-89-ust-1-pkt-2-Pzp-gdy-zamawiaj%C4%85cy-wymaga%C5%82-sporz%C4%85dzenia-kosztorysu-ofertowego-z-podzia%C5%82em-na
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/czy-krajowa-izba-odwolawcza-moze-nakazac-zamawiajacemu-wprowadzenie-kar-umownych-za-zwloke-nie-za-opoznienie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/czy-krajowa-izba-odwolawcza-moze-nakazac-zamawiajacemu-wprowadzenie-kar-umownych-za-zwloke-nie-za-opoznienie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/kary-umowne-w-umowie-w-sprawie-zamowienia-publicznego
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/skutki-opoznienia-i-zwloki-sa-rozne-i-nie-nalezy-nadawac-tym-pojeciom-tozsamego-znaczenia-oraz-uzywac-tych-pojec-zamiennie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/skutki-opoznienia-i-zwloki-sa-rozne-i-nie-nalezy-nadawac-tym-pojeciom-tozsamego-znaczenia-oraz-uzywac-tych-pojec-zamiennie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/Zamawiaj%C4%85cy-ma-prawo-obwarowa%C4%87-obowi%C4%85zki-wykonawcy-karami-umownymi-i-oczekiwa%C4%87-%C5%BCe-zam%C3%B3wienie-zostanie-wykonane-zgodnie-z-umow%C4%85
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Umowa-kary-umowne/Zamawiaj%C4%85cy-ma-prawo-obwarowa%C4%87-obowi%C4%85zki-wykonawcy-karami-umownymi-i-oczekiwa%C4%87-%C5%BCe-zam%C3%B3wienie-zostanie-wykonane-zgodnie-z-umow%C4%85
http://www.szkoleniaekspert.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12

