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1. Nowe czasopismo poświęcone problematyce stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień 

publicznych.   

 

Informacyjny portal wPrzetargach.pl jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu 

ustawy - Prawo prasowe.   

 

Celem portalu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych, w szczególności publikacja artykułów, komentarzy, analiz prawnych, informacji o 

zmianach w przepisach obowiązujących, wzorów dokumentów. 

 

W drugiej połowie 2017 r. portal zostanie rozszerzony o kolejne zagadnienia związane problematyką 

zamówień publicznych. 

 

Pytania dotyczące stosowania przepisów o zamówieniach publicznych można przesyłać na adres 

poczty elektronicznej: pytania@wprzetargach.pl 

 

2. Aktualność składanych dokumentów i ratio legis procedury odwróconej. 

 

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

 

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

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, wykonawca składa 

w formie jednolitego dokumentu. 

 

Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość 

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

wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

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

potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 Pzp. 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie/wniesienie-wadium-przez-podmiot-trzeci
mailto:pytania@wprzetargach.pl


  
        
szkoleniaekspert.pl                       
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

3 

 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) - dalej 

jako „ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.” jest wprowadzenie przez ustawodawcę jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (dalej „jednolity dokument”). Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp 

jednolity dokument jest oświadczeniem wykonawcy, mającym stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Podkreślenia wymaga, że powyższe oświadczenie powinno potwierdzać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień 

składania ofert. 

 

W stanie prawnym przed wejściem w życie ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., na podstawie 

uchylonego art. 44 Pzp, wykonawca składał wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żądał dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków, również te dokumenty. 

 

Wprowadzenie rozwiązania, że do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącego 

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

postępowaniu, miało na celu odformalizowanie postępowania i odciążenie wykonawców od 

kompletowania wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów na potrzeby 

postępowania o udzielenie zamówienia, o które ubiega się wykonawca. Należy jednak zauważyć, że 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 Pzp powinno odzwierciedlać stan w nie późniejszej niż w terminie termin składania 

ofert.  

 

Wyjaśnienia wymaga zatem kwestia, aktualności składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

oświadczeń i dokumentów, mających potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp, w tym spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

wykonawcy z postępowania, w kontekście tego, czy dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 

najpóźniej na dzień składania ofert. 
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W celu wyjaśnienia powyższej kwestii należy dokonać analizy procedury określonej w art. 24aa ust. 

1 Pzp, tzw. „procedury odwrócona”, art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f i 3 Pzp. 

 

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

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

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

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

zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

Przepis art. 24aa Pzp stanowi przeniesienie do Pzp przepisu art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

Zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE „w procedurach otwartych instytucje zamawiające 

mogą podjąć decyzje o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i 

przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisami art. 57-64. Jeżeli 

instytucje zamawiające korzystają z tej możliwości, zapewniają, by sprawdzenie niewystępowania 

podstaw wykluczenia i weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikacji przebiegały w sposób 

bezstronny i przejrzysty, tak aby żadnego zamówienia nie udzielono oferentowi, który powinien był 

zostać wykluczony na podstawie art. 57 lub który nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych 

przez instytucje zamawiającą. Państwa członkowskie mogą wyłączyć stosowanie procedury opisanej 

w akapicie pierwszym wobec określonych rodzajów zamówień lub w konkretnych okolicznościach 

lub ograniczyć jej stosowanie do takich rodzajów zamówień lub okoliczności.”. 

 

„Procedura odwrócona” polega zatem na tym, że „zamawiający w toku czynności oceny ofert nie 

dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych 

oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym 

dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej 

wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 

26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.”
1
 

                                                 
1
 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
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Celem art. 24aa ust. 1 Pzp jest przyspieszenie przeprowadzenia postępowania. W przypadku 

„procedury odwróconej” zamawiający nie dokonuje bowiem oceny spełniania przez wszystkich 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niepodlegania 

wykluczeniu z postępowania wykonawców, a tylko tego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego 

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

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

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

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Należy zauważyć, że przepis 

art. 26 ust. 1 Pzp wyraźnie odwołuje się do aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp i koresponduje z 

art. 26 ust. 3 Pzp. 

 

Przepis art. 26 ust. 3 Pzp przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), tj. 

do dnia 27 lipca 2016 r., wymagał, aby złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty potwierdzały spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

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

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

 

Art. 26 ust. 3 Pzp w aktualnym brzmieniu nie zawiera już takiej regulacji, co oznacza zasadniczą 

zmianę w zakresie wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia. 

 

Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3 Pzp (w aktualnym brzmieniu), jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

                                                                                                                                                             
prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
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budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia łub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

W związku z powyższym za błędne uznać należy rozumowanie, że w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego wykonawca obowiązany jest posiadać dokumenty aktualne w 

dniu składania ofert. Takie rozumowanie przeczyłoby sensowi art. 25a ust. 1 Pzp i „procedury 

odwróconej”.  

 

W trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza bowiem aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające informacje, które 

wstępnie potwierdzają, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp (w tym jednolity dokument) 

powinno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert. 

 

Dopiero gdy oferta danego wykonawcy zostanie najwyżej oceniona przez zamawiającego, to 

wykonawca ten w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 

Pzp, obowiązany jest w wyznaczonym terminie do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Oznacza to, że ustawodawca 

odstąpił od żądania w postępowaniu dokumentów aktualnych na dzień składania ofert, co znajduje to 

uzasadnienie w art. 26 ust. 2f Pzp. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający na każdym etapie postępowania może bowiem 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

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

dokumentów.  
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W związku z powyższym uznać należy, że w obowiązującym stanie prawnym zasadnicze znaczenie 

dla oceny aktualności składanych oświadczeń i dokumentów ma dzień wyboru najkorzystniejszej 

oferty, a nie wskazana przez zamawiającego data składania ofert. 

 

Dla zamawiającego jest bez znaczenia, czy na dzień składania ofert wykonawca posiadał 

dokumenty, potwierdzające że nie podlega on wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Wykonawca obowiązany jest bowiem złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 Pzp, z którego ma wynikać jedynie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania nie później niż w dniu 

składania ofert. 

 

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 

składane na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, przez wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona przez zamawiającego, mają być dokumentami aktualnymi na ich dzień 

złożenia. Oznacza to, że mogą to być oświadczenia i dokumenty wystawione po dacie składania 

ofert. Wykonawca może posługiwać się dokumentami, odzwierciedlającymi stan po terminie 

składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że dokument musi pozostawać aktualny w zakresie określonej 

sytuacji danego wykonawcy. 

 

Należy również zauważyć, że okresy ważności dokumentów określają przepisy rozporządzenia z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

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

 

Przepisy rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. ograniczają zatem dolną granicę terminu ważności 

dokumentów, określonych w tym rozporządzeniu, zapobiegając składaniu przez wykonawców w 

postępowaniu dokumentów wystawionych wcześniej niż, np. 1 miesiąc (informacja banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy), 6 miesięcy (informacja z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 5 i 6 Pzp) - przed upływem terminu składania ofert.  
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3. Relacja pomiędzy art. 22a ust. 6 a 26 ust. 3 Pzp.   

 

Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 

lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

 

„Powyższy przepis wskazujący na możliwe działania wykonawcy, w sytuacji gdy zgłoszony przez 

niego podmiot trzeci nie potwierdzi dysponowania niezbędnym zasobem lub braku podstaw do 

wykluczenia, dotyka także zagadnienia wezwania przez zamawiającego wykonawców o 

uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia, które uregulowane jest w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z 

powyższym wymagane jest wyjaśnienie relacji zachodzących pomiędzy art. 22a ust. 6, a art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp. 

 

W tym celu należy najpierw przybliżyć procedurę uzupełniania dokumentów. Zamawiający, po 

nowelizacji, dokonuje weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego ofertę ocenił najwyżej, tj. 

wykonawcy, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert. Przedłożenie 

przez ww. wykonawcę - w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp - 

dokumentów niepotwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji lub dokumentów niepotwierdzających niepodleganie wykluczeniu, lub nieprzedłożenie 

wszystkich lub niektórych z tych dokumentów aktualizuje obligatoryjny wymóg wezwania przez 

zamawiającego o uzupełnienie tych dokumentów lub przekazanie stosownych wyjaśnień. Powyższe 

reguluje przepis z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-opinie-dotyczace-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp2
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-opinie-dotyczace-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp2
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uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

Niezależnie od zmiany treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp po nowelizacji ustawy nie uległ zmianie 

sposób rozumienia tego przepisu. Aktualne pozostaje stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych i orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej sprzed nowelizacji w zakresie 

dopuszczalności tylko jednokrotnego wzywania wykonawcy o konkretny brakujący lub 

nieprawidłowy lub niepotwierdzający spełniania warunku udziału w postępowaniu (brak podstaw do 

wykluczenia, spełniania kryteriów selekcji) dokument. Jeśli po zastosowaniu ww. procedury, 

konkretny dokument nadal nie potwierdza, że spełniony został warunek udziału w postępowaniu lub 

brak jest podstaw do wykluczenia - wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu 

o właściwą podstawę prawną z art. 24 ustawy Pzp.  

 

Ustawa nie przewiduje odrębnego trybu wzywania o dokumenty na potwierdzenie powyższych 

okoliczności względem wykonawców, którzy wykazują posiadanie wymaganych zasobów 

(spełnianie warunków udziału w postępowaniu) przy pomocy podmiotów trzecich.  

 

Także art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie powoduje, że ulega wydłużeniu o kolejne wezwania procedura 

uzupełniania brakujących dokumentów dotyczących właściwości podmiotu trzeciego. Przepis art. 

22a ust. 6 ustawy Pzp - nie stanowi o możliwości dalszego badania zdolności wykonawcy do 

realizacji zamówienia ponad to na co przyzwala art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

Wymaga zatem podkreślenia jaki charakter ma art. 22a ust. 6 ustawy Pzp w stosunku do art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp określa jedynie sposób wykonania obowiązku z art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp wobec wykonawców, którzy wykazują spełnianie warunków przy pomocy 

zasobów podmiotów trzecich. Przepis wskazuje na możliwość zmiany podmiotu trzeciego w trakcie 

procedury weryfikującej posiadanie stosownych dokumentów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).  

 

Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentu podmiotu trzeciego, może na gruncie art. 22a ust. 

6 ustawy Pzp, zmienić podmiot trzeci lub samodzielnie spełnić warunek w zakresie udostępnianego 

zasobu. Nie jest to instytucja nowa w systemie zamówień publicznych - możliwość zmiany 

podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci lub wykazanie przez wykonawcę samodzielnego 
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spełnienia warunku w zakresie objętym zasobem podmiotu trzeciego istniała także przed nowelizacją 

ustawy Pzp.  

 

Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie dubluje zasady dotyczącej uzupełniania dokumentów z art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp, nie ingeruje w nią i nie stanowi odrębnej regulacji względem tej zasady. 

 

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych nie jest zasadna interpretacja, która skutkuje 

rozszerzeniem podstaw prawnych regulujących zagadnienie uzupełniania dokumentów, w 

szczególności w zakresie zasady jednokrotnego uzupełniania dokumentów na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykładnia systemowa nie pozwala bowiem na 

przyjęcie, że art. 22a ust. 6 ustawy Pzp stanowi nową przesłankę uzupełniania dokumentów na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób inny niż przewidziany w art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

Art. 22a ustawy Pzp dotyczy udziału podmiotów trzecich w postępowaniu, a nie uzupełniania 

dokumentów; regulacja z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp odnosi się kolejno do: dopuszczalności 

powołania się na zasoby podmiotów trzecich przez wykonawcę (ust. 1 i 2), procedury badania 

potencjałów podmiotów trzecich (ust. 3), szczególnych wymogów związanych z realizacją 

zamówienia przez podmioty trzecie w przypadku udostępniania przez nie niektórych zasobów (ust. 

4), zasady solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego z wykonawcą (ust. 5) oraz możliwości 

zmiany podmiotu trzeciego w trakcie trwania postępowania jeżeli zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie 

potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (ust. 6). Regulacje dotyczące wzywania o 

dokumenty oraz uzupełniania dokumentów w postępowaniu zostały konsekwentnie wskazane w art. 

26 ustawy Pzp i reguły tam określone wraz z utrwalonym orzecznictwem zachowują aktualność. 

Ponadto rozszerzająca interpretacja art. 22a ust. 6 ustawy Pzp rodzi wątpliwości na gruncie 

przestrzegania zasad równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Skutkuje bowiem 

sytuacją, w której wykonawcy samodzielnie potwierdzającemu spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu przysługuje tylko jednorazowo prawo uzupełnienia dokumentów na wezwanie w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do konkretnego dokumentu, podczas gdy wykonawcy 

polegający na zasobach podmiotów trzecich mogliby dysponować prawem wielokrotnego 

uzupełnienia w odniesieniu do takich podmiotów i tych samych dokumentów. Każdorazowe 
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niepotwierdzenie dysponowania zasobem podmiotu trzeciego niezasadnie aktualizowałoby 

możliwość zmiany takiego podmiotu i zastąpienia go innym, a procedura badania sytuacji 

podmiotowej i spełniania warunków byłaby niejednokrotnie powtarzana.  

 

Podsumowując, przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jedynie doprecyzowuje możliwe działania 

wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przy powoływaniu się na 

potencjał podmiotu trzeciego. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp dotyczy zatem okoliczności, gdy 

zgłoszony przez wykonawcę na etapie składania ofert (wniosków) potencjał podmiotu trzeciego nie 

będzie potwierdzał, że udostępniany wykonawcy zasób jest wystarczający do spełnienia przez niego 

warunku udziału w postępowaniu lub gdy w odniesieniu do podmiotu trzeciego nie zostanie 

potwierdzony brak podstaw do wykluczenia. Należy jednak podkreślić, że przepis ten nie wyklucza 

możliwości, aby wykonawca (niepowołujący się na etapie składania ofert lub wniosków na potencjał 

podmiotów trzecich), i który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powołał się na taki potencjał.  

 

Tym samym, w przypadku niepotwierdzenia przez takiego wykonawcę spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu, przysługuje mu możliwość zgłoszenia podmiotu trzeciego, który udostępni 

wymagany zasób, na etapie późniejszym, w oparciu o dyspozycję z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W 

każdym z powyższych przypadków - reguła jednokrotnego wezwania o ten sam konkretny dokument 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie ulega zmianie.  

 

W sytuacji zatem, gdy na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1-2 ustawy Pzp, wykonawca 

nie przedłoży dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, lub przedłoży dokumenty, które nie 

potwierdzają dysponowania przez wykonawcę niezbędnymi zasobami lub dokumenty nie 

potwierdzają braku podstaw do wykluczenia, lub wykonawca nie przedłoży wszystkich lub 

niektórych z tych dokumentów, aktualizuje się obligatoryjny wymóg wezwania wykonawcy o 

uzupełnienie tych dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W ocenie Urzędu Zamówień 

Publicznych w treści takiego wezwania zamawiający - uwzględniając dotychczasowe orzecznictwo 

wskazujące na jednoznaczność treści wezwania do uzupełnienia dokumentów - winien powołać się 

na dyspozycję art. 22a ust. 6 ustawy Pzp. W odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

wykonawca przedkłada wymagane dokumenty niezawierające błędów, dotyczące zgłoszonego 

podmiotu trzeciego lub wszystkie dokumenty dotyczące nowego podmiotu trzeciego (łącznie ze 

zobowiązaniem do udostępnienia zasobu) lub wykonawca osobiście potwierdza spełnienie warunku, 
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którego dotyczył zasób podmiotu trzeciego. Na tym etapie procedura uzupełniania dokumentów 

kończy się i zamawiający wybiera ofertę wykonawcy jako najkorzystniejszą lub wyklucza 

wykonawcę z uwagi na niepotwierdzenie spełniania warunków lub nie wykazanie braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania.  

 

Reasumując: 

1. Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie wprowadza odrębnej od art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zasady 

uzupełniania dokumentów dla podmiotów trzecich. 

2. Zasada jednokrotnego wezwania o konkretny dokument z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ustalona w 

orzecznictwie zachowuje swoją moc.”. 

 

Link do opinii:  

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca relacji art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 Pzp  

 

4. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny ogólnikowe czy szczegółowe? 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę 

lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp obejmuje również 

sytuację określoną w art. 90 ust. 3 Pzp, gdy wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku art. art. 90 ust. 3 Pzp nie chodzi o 

złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich wyjaśnień, które w sposób nie budzący wątpliwości 

pozwalają na ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny.  

 

Należy zauważyć, że w art. 90 ust. 3 Pzp jest mowa nie tylko o złożonych wyjaśnieniach, ale 

również o dowodach na ich potwierdzenie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

Zamawiający może wezwać ponownie do złożenia wyjaśnień tylko tego wykonawcę, który rzetelnie 

złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który uchylając się od udzielenia szczegółowych 

informacji i przedstawienia dowodów, złożył wyjaśnienia w sposób zdawkowy i ogólnikowy.  

 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-opinie-dotyczace-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp2
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W wyroku z dnia 13 października 2014 r., KIO 2025/14, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „(…) 

w przypadku, gdy wykonawca składa wyjaśnienia ogólne, mało rzeczowe, zamawiający ma 

obowiązek dokonać oceny tych wyjaśnień. Zamawiający może domagać się dodatkowo wyjaśnienia 

wątpliwości, które powstały na tle wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę. Zamawiający nie 

może wzywać jednak wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania 

ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej. Powyższe prowadzi bowiem do naruszenia zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez sugerowanie wykonawcy, jakie 

wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć. W orzecznictwie wskazuje się, że ponowne wezwanie do 

złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył 

pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który uchyla się od udzielenia szczegółowych informacji i 

przedstawia wyjaśnienia w sposób zdawkowy i ogólnikowy.”.  

 

Na możliwość wielokrotnego wzywania do udzielenia wyjaśnień potwierdzają też opinie prawne 

Urzędu Zamówień Publicznych zawarte w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 11 z 

2013 r., oraz orzeczeniach sądów okręgowych (np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 lipca 

2007 r., V Ca 2214/06, wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2010 r., V Ga 

122/10), w których sądy jednoznacznie wskazywały, że brak jest przeszkód do ponownego 

wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia zamawiającego nie 

rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Stanowisko to nie jest 

również kwestionowane w wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej, która wielokrotnie wskazywała, 

że po pierwsze, gdy pierwotne wezwanie Zamawiającego jest zbyt ogólne, to wykonawca nie może 

ponosić negatywnych konsekwencji takiego wezwania, a co za tym idzie, zamawiający winien 

ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień wskazując, które kwestie wymagają 

uszczegółowienia, a po drugie, że nie ma żadnych przeszkód, aby ponownie wezwać wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień, gdy pierwotnie złożone wyjaśnienia budzą jeszcze wątpliwości (np. wyrok z 

dnia 23 czerwca 2015 r., KIO 1143/15 oraz wyrok z dni 18 lutego 2016 r., KIO 150/16).  

 

Celem art. 90 ust. 3 Pzp jest zmobilizowanie wykonawców do składania wyjaśnień, w tym 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, poprzez nałożenie sankcji za ich nieudzielenie. 

Użyte w art. 90 ust. 3 Pzp sformułowanie „odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień” 

oznacza również sytuację, gdy wykonawca składa wyjaśnienia w sposób zdawkowy i ogólnikowy. 

Wezwanie nie może być ogólnikowe. Zamawiający powinien wskazać, elementy oferty, które mają 

zostać przez wykonawcę wyjaśnione i dowiedzione. Takie działanie wynika z art. 90 ust. 1 Pzp, 
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który wymaga, aby zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Trudno bowiem oczekiwać od wykonawcy składania 

wyjaśnień i przedstawiania dowodów, w sytuacji, gdy zamawiający w wezwaniu nie wskazał 

elementów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, które wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

Wezwanie nie może być ogólnikowe zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający dysponuje 

kosztorysem, a nie tylko samym formularzem cenowym. Jeżeli zamawiający w wezwaniu nie 

wskaże, o jakie konkretnie elementy ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, chodzi, 

wykonawca ma prawo dokonać wyjaśnienia w zakresie elementów wybranych przez siebie i które 

sam uważa za istotne. W takim przypadku zarzut, iż wykonawca nie udzielił wyjaśnień, będzie 

nieuzasadniony.  

 

Z art. 90 ust. 3 Pzp wynika, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub 

kosztu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca będzie w stanie wywiązać się z tego obowiązku, gdy 

zamawiający w wezwaniu wskaże, jakie elementy ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 

składowych, podlegają wyjaśnieniu. Brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień 

dotyczących ceny nie skutkuje odrzuceniem oferty jedynie w sytuacji, gdy z ich treści można 

wyczytać takie informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny (zob. wyrok z dnia 2 

kwietnia 2015 r., KIO 547/15).  

 

Postępowanie wyjaśniające powinno nastąpić przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Przepisy 

prawa zamówień publicznych nie przewidują expressis verbis możliwości odwołania złożonych 

wyjaśnień, ponieważ podlegają one ocenie w szczególności z uwzględnieniem dyspozycji art. 87 ust. 

1 zdanie drugie in fine. Odwołanie złożonych wyjaśnień będzie uznane za niedopuszczalne 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

 

5. Warto wiedzieć o tym, że …  

 

Warto wiedzieć o tym, że … to wydzielona część portalu wPrzetargach.pl, w której przypominamy o 

ważnych zagadnieniach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania oraz 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-formy-i-wniesienie/wniesienie-wadium-przez-podmiot-trzeci
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realizacją zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Są to zarówno tezy i krótkie 

informacje, jak również streszczenia ważnych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądowych. 

 

Warto wiedzieć o tym, że … adresowane jest do zamawiających i wykonawców, osób 

rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych oraz posiadających większe doświadczenie. 

 

Poniżej link ogólny do: 

 

Warto wiedzieć o tym, że …  

 

Linki do poszczególnych informacji: 

 

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  
 
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  

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze
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/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/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
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
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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  

 

 

6. Zamawiający może uprawdopodobnić konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia 

oraz niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania.  

 

Zamawiający Gmina W. oraz W. 2012 Sp. z o.o., udzielili zamówienia z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp na realizację zadania publicznego, której przedmiotem było „Kontynuowanie 

budowy nowego Stadionu we W. wraz z wykonaniem projektów wykonawczych”. Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych (Prezes UZP) przeprowadził kontrolę postępowania, w wyniku której 

stwierdził naruszenie przez Zamawiających art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. W ocenie Prezesa UZP 

„przedstawione przez Zamawiających argumenty oraz okoliczności faktyczne nie wskazywały, że 

zaistniała wyjątkowa sytuacja, której Zamawiający nie mogli przewidzieć oraz nie można było 

zachować terminów przewidzianych dla innych trybów udzielania zamówień, a tym samym 

Zamawiający nie wykazali spełnienia wszystkich przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

 

Ustalenia w toku kontroli 

 

Po rozwiązaniu w dniu 30 grudnia 2009 r. umowy zawartej w dniu 14 kwietnia 2009 r. pomiędzy 

Zamawiającymi a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (zwanymi 

dalej „konsorcjum M.” bądź „dotychczasowym wykonawcą”), której przedmiotem było wykonanie 

projektów wykonawczych dla nowego stadionu we W. oraz budowa stadionu, Zamawiający uznali, 

że ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po ich stronie, której nie 

mogli oni przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a wobec faktu, że 

nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia powstała 

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/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
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konieczność udzielenia zamówienia na kontynuowanie rozpoczętych prac przy budowie stadionu w 

trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

 

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 15 stycznia 2010 r. skierowali zaproszenie do 

negocjacji do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w składzie: M. 

GmbH & Co. KG z siedzibą w S. (Niemcy), M. Sp. z o.o. z siedzibą w S. oraz B. S.A. z siedzibą w 

W. (obecnie B. S.A.). W dniu 16 stycznia 2010 r. B. S.A. wycofał się z negocjacji Jednocześnie w 

dniu 16 stycznia 2010 r. skierowano zaproszenie do negocjacji do pozostałych wykonawców, 

współtworzących uprzednio konsorcjum: do M. GmbH & Co. KG oraz M. Sp. z o.o. (dalej „M.”) i 

zawarto umowę na „Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we W. wraz z wykonaniem 

projektów wykonawczych” z M. w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

 

Stanowisko Zamawiających 

 

Zamawiający zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp uzasadniali tym, że rozwiązanie umowy z 

dotychczasowym wykonawcą stadionu nie nastąpiło z ich winy, ponieważ przyczyna leżała po 

stronie dotychczasowego wykonawcy (konsorcjum M), który nie wywiązywał się z umowy w takim 

stopniu, że dalsza realizacja zamówienia nie była możliwa (brak zorganizowania prac, niedostatki 

kadrowe, nieumiejętność koordynacji robót, narastające opóźnienia sięgające 90 dni). Zamawiający 

zobowiązani byli zakończyć budowę stadionu do dnia 30 czerwca 2011 r., ponieważ stadion musiał 

być testowany przez co najmniej jeden pełen sezon ligowy najwyższej grupy rozgrywkowej przed 

rozpoczęciem meczów turniejowych w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 

(dalej „EURO 2012”). Konsekwencją zagrożenia niedotrzymania tego terminu miało być odebrania 

Gminie W. praw do organizacji meczów w ramach turnieju finałowego EURO 2012. W dniu 15 

stycznia 2012 r. Zamawiający otrzymali pismo od organizatora turnieju, wzywające do przedłożenia 

do dnia 25 stycznia 2010 r. m.in. nowego budżetu i zaktualizowanej listy ryzyk. 

 

Na podstawie opinii ekspertów Zamawiający obliczyli, że samo wykonanie pozostałych robót 

budowlanych zajęłoby 15 miesięcy, do czego należało dodać 2 miesiące na niezbędną mobilizację 

placu budowy, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie robót, co w sumie dawało 17 miesięcy 

pełnego cyklu technologicznego dokończenia budowy stadionu. Zamawiający wskazywali również 

na straty, jakie powstałyby w przypadku, gdyby stadionu nie udało się wybudować w planowanym 

terminie. Gdyby zadania nie udało się zrealizować w planowanym terminie, pod znakiem zapytania 
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stanęłaby dalsza realizacja i finansowanie tej i innych inwestycji powiązanych z organizacją turnieju 

EURO 2012. 

 

W ocenie Zamawiających wymienione powyżej terminy uniemożliwiały również, zachowanie 

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zastosowanie innego trybu 

zamówienia uniemożliwiłoby bowiem przedstawienie organom UEFA podpisanej umowy, 

obejmującej całość prac w terminie do dnia 25 stycznia 2010 r., a także natychmiastowe rozpoczęcie 

realizacji inwestycji, a w konsekwencji - jej terminowe ukończenie (do dnia 30 czerwca 2011 r.). 

Zamawiający założyli, opierając się na danych zawartych w sprawozdaniu Prezesa UZP z 

funkcjonowania systemu zamówień publicznych za rok 2008, że nowe postępowanie trwałoby około 

4,5 miesiąca (średni czas trwania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został 

wyliczony na 127 dni, a inne tryby udzielania zamówień z uwagi na dłuższy czas trwania nie były 

brane pod uwagę). Zamawiający uznali, że nawet w przypadku maksymalnego skrócenia terminów, 

postępowanie trwałoby ponad miesiąc i termin zawarcia umowy - 25 styczeń 2010 r., nie zostałby 

zachowany. Zamawiający zwrócili również uwagę na ryzyko przedłużenia postępowania w związku 

z możliwością korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej (czas rozpoznania 

sprawy przez Krajową Izbą Odwoławczą oszacowano na 15-17 dni, a rozpoznania skargi przez 

sądem na 30-48 dni).  

 

Zamawiający podnosili również, że stopień zaawansowania robót w dotychczasowej umowie był tak 

niewielki, że można było całą sytuację potraktować analogicznie jak uchylanie się wykonawcy, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą od podpisania umowy i zawarcie umowy z 

następnym wykonawcą z rankingu ofert. 

 

Stanowisko Prezesa UZP 

 

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Prezes UZP. W ocenie Prezesa UZP niewłaściwa realizacja 

umowy oraz jej rozwiązanie przez Zamawiających nie mogło być uznane za sytuację wyjątkową, 

której nie można było przewidzieć, ponieważ taka sytuacja występuje w stosunkach handlowych i 

nie wykracza poza normalne uwarunkowania gospodarcze, szczególnie w przypadkach złożonych 

inwestycji, realizowanych w napiętym harmonogramie czasowym, co zresztą podkreślali również 

sami Zamawiający. Niedochowanie terminów realizacji zamówienia w szczególności robót 

budowlanych w napiętym harmonogramie jest bowiem okolicznością, z której wystąpieniem 
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zamawiający musi się liczyć. Rozwiązania umowy w trakcie jej trwania w przypadku wystąpienia 

określonych w niej okoliczności przewidywała również zawarta umowa. Prezes UZP zwrócił 

również uwagę, że samo rozwiązanie umowy nie może stanowić okoliczności wyjątkowej oraz 

nieprzewidywalnej, ponieważ była to decyzja podjęta przez samych Zamawiających.  

 

W ocenie Prezesa UZP na brak możliwości uznania opóźnień i rozwiązania umowy za wyjątkową 

oraz nieprzewidywalną sytuację wskazywał także fakt, że problemy z terminową realizacją 

inwestycji były znane Zamawiającym już na początkowym etapie prowadzonych prac. Na 

uwzględnienie nie zasługiwała również argumentacja dotycząca niemożliwości zachowania 

terminów przewidzianych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Jej podstawę stanowiła 

konieczność przedstawienia organom UEFA podpisanej umowy na kontynuowanie prac, która 

gwarantowałaby zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.  

Do takiej informacji o wyniku kontroli Zamawiający złożyli zastrzeżenia, ponownie opisując 

okoliczności, które według nich uzasadniają udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

 

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej 

 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała w pełni za uzasadnione stanowisko Prezesa UZP, w zakresie 

przywołania w „Informacji o wyniku kontroli doraźnej” podstaw udzielenia zamówienia z wolnej 

ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że zgodnie 

z art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli 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. Pomiędzy tymi 

okolicznościami musi również zachodzić związek przyczynowo - skutkowy oraz związek czasowy. 

Odnosząc się do przesłanki „natychmiastowego wykonania zamówienia”, Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała, że określenia tego nie można utożsamiać z natychmiastowym rozpoczęciem i z 

natychmiastowym zakończeniem realizacji zamówienia, co miałoby nastąpić w krótkim okresie 

czasu. W ocenie Krajowa Izba Odwoławcza przyjęcie takiego rozumienia przesłanki 

„natychmiastowego wykonania zamówienia” oznaczałoby, że na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

możliwe byłoby udzielanie zamówień wyłącznie krótkotrwałych, a taki pogląd jest nieuprawniony.  
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W zaistniałych okolicznościach - ze względu na pozostały okres realizacji inwestycji 17 miesięcy - 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Zamawiający wykazali, że wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że nie można było zachować 

terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia, a tym samym Zamawiający nie 

mieli żadnej możliwości przeprowadzenia postępowania w którymkolwiek trybie konkurencyjnym. 

Zwróciła również uwagę, że w uprzednio prowadzonym postępowaniu na ten sam przedmiot 

zamówienia, wykonawcy korzystali ze środków ochrony prawnej (zostały złożone dwa odwołania 

oraz jedna skarga), a tym samym należałoby założyć, że odwołania w toku przyszłego postępowania 

prowadzonego w trybie konkurencyjnym (w postępowaniu o dużej wartości, którego realizacja była 

niewątpliwie prestiżowa) zostałyby wniesione.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że organizacja turnieju EURO 2012 i zobowiązania 

z tym związane to „wyjątkowa sytuacja”, ponieważ na tym etapie realizacji inwestycji związanych z 

przygotowaniami do Euro 2012 nie można zrezygnować z podjętych starań zarówno w skali 

ogólnopolskiej, jak i w skali miast, które się na to zdecydowały. Miasto W. rozpoczęło już 

inwestycję, jej dokończenie w planowanym terminie jest trudne - ale na tym etapie jeszcze możliwe.  

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że wypowiedzenie każdej umowy z dotychczasowym 

wykonawcą, niezależnie od przyczyn takiego działania jest sytuacją absolutnie wyjątkową. Nikt 

bowiem, 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 wprawdzie taką możliwość w 

umowie, niemniej jednak nie oznacza to, że się przewiduje jej wystąpienie. Według składu 

orzekającego, również okoliczność, że Zamawiający przewidział w zerwanej umowie kary za 

opóźnienia nie może przemawiać za uznaniem, że Zamawiający prognozował wystąpienie opóźnień 

w trakcie realizacji umowy.  

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nieadekwatne do sytuacji na terenie budowy wydaje się 

również twierdzenie Prezesa UZP, że była to „sytuacja występująca w stosunkach handlowych”, 

która „nie wykracza poza normalne uwarunkowania gospodarcze”. Żaden bowiem inwestor nie 

zakłada bowiem podczas zawierania umowy, że od umowy trzeba będzie odstąpić z winy 

wykonawcy, a Zamawiający również nie mógł się spodziewać, że wystąpi wiele tak istotnych 

uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z 
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podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji monolitycznych, niereagowanie na 

wezwania Zamawiającego).  

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej również fakt, że to Zamawiający sami podjęli decyzję o 

rozwiązaniu dotychczasowej umowy nie może przemawiać za brakiem możliwości uznania, że była 

to decyzja nieprzewidywalna, ponieważ uzależniona była od nieprzewidywalnych przesłanek. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej 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, a to nie należy do ustaleń 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

W uchwale z dnia 6 sierpnia 2010 r., KIO/KD 58/10, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że 

Zamawiający co najmniej uprawdopodobnił, że przyczyny powstania tej sytuacji nie leżały po jego 

stronie, a sytuacji tej Zamawiający nie mógł przewidzieć.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że zostały wykazane przesłanki wymagalności 

natychmiastowego wykonania zamówienia oraz niemożności zachowania terminów określonych dla 

innych trybów udzielania zamówienia. Okoliczności, że przyczyny powstania tej sytuacji nie leżały 

po stronie Zamawiających oraz że sytuacji tej nie można było przewidzieć zostały w wysokim 

stopniu uprawdopodobnione przez Zamawiających. 

 

7. Wizja lokalna nie może zastępować opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego przez 

zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, a sporządzenie oferty może być prowadzone 

sukcesywnie od momentu upublicznienia informacji o zamówieniu, a także w trakcie trwania 

wizji lokalnych.   

 

„Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez utrudnienie uczciwej 

konkurencji z uwagi na wyznaczenie terminów przeprowadzenia wizji lojalnej w sposób 

uniemożliwiający uwzględnienie rezultatów wizji lokalnych przy sporządzeniu oferty, co prowadziło 

do uprzywilejowania wykonawcy aktualnie świadczącego usługi, który nie musi przeprowadzać 

wizji lokalnych w celu sporządzenia oferty, Izba stwierdziła, że zarzut ten nie potwierdził się. 

Izba ustaliła, że Zamawiający w rozdziale II ust. 1.5-1.7 SIWZ przewidział możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnych. Przywołane zapisy SIWZ wskazują, że wykonawcy mają zgłaszać 
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wnioski do Zamawiającego o przeprowadzenie wizji i termin ten faktycznie upływa z dniem 

14.01.2016 r., zaś Zamawiający w terminie 7 dni roboczych (tj. do dnia 25 stycznia 2016 r.) 

przekaże wykonawcom informacje o termiach wizji, czyli przekaże harmonogram tych wizji. 

 

Zdaniem Odwołującego O. (…), biorąc pod uwagę wyznaczony pierwotnie termin składania ofert na 

dzień: 9 lutego 2016 r., wykonawcy nie będą mogli wykorzystać efektów przeprowadzonych wizji w 

swoich ofertach. Jednocześnie wskazał, że wskazany harmonogram wizji lokalnych stawia w 

uprzywilejowanej pozycji wykonawcę aktualnie świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego, który 

takiej wizji nie musi przeprowadzać. Izba ustaliła w tym zakresie także, że Zamawiający w dniu 20 

stycznia 2016 r. dokonał modyfikacji postanowień SIWZ w zakresie ustalenia terminu do składania 

ofert. Zamawiający przyjął, że termin ten upływa w dniu 24 lutego 2016 r. 

 

Odnosząc się do zarzutu odwołania Izba nie mogła zgodzić się z argumentacją Odwołującego O. 

(…), że wskazany w SIWZ termin przeprowadzenia wizji lokalnych prowadzi do utrudniania 

uczciwej konkurencji w postępowaniu. Odwołujący nie wykazał bowiem, jak sposób ustalenia w 

SIWZ harmonogramu wizji lokalnych wpłynie na rzekomo uprzywilejowaną sytuację i jakiego 

konkretnie wykonawcy. Przeprowadzenie wizji lokalnych to prawo wykonawcy, a Odwołujący O. 

(…) nie przedstawia jakikolwiek zastrzeżeń co do niejasności, czy braku precyzji w opisie 

przedmiotu zamówienia. To przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia dokonany przez 

Zamawiającego w SIWZ stanowi podstawę do przygotowania oferty. 

 

Wizja lokalna nie może bowiem zastępować opisu przedmiotu zamówienia dokonywanego 

przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Tymczasem Odwołujący 

O. (…) nie kwestionuje w tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia dokonanego przez 

Zamawiającego w SIWZ. Rzeczą naturalną jest okoliczność, iż wykonawca, który do tej pory 

świadczył określone usługi na rzecz podmiotu zamawiającego, może mieć lepszą wiedzę o 

przedmiocie zamówienia. Tak więc sam fakt świadczenia przez jakiegoś wykonawcę określonych 

usług nie może być dyskwalifikujący ani dla tego wykonawcy, ani też dla zapisów SIWZ o 

możliwości przeprowadzenia wizji lokalnych przez wykonawców. Jak wskazano Odwołujący nie 

wykazał, że jakiekolwiek zapisy SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia są nieprecyzyjne i 

wymagają koniecznie przeprowadzenia wizji lokalnej, a z drugiej strony nie wykazał, że 

jakiekolwiek zapisy SIWZ materialnie preferują konkretnego wykonawcę i w jaki sposób. 
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Podkreślenia wymaga dodatkowo okoliczność, iż wykonawca, przeprowadzając wizje lokalne w 

poszczególnych lokalizacjach objętych zakresem przedmiotu zamówienia, powinien wziąć pod 

uwagę zakres przedmiotu zamówienia i w taki sposób zorganizować pracę i przygotowanie do 

sporządzenia oferty, także poprzez oddelegowanie do powyższego określonej ilości osób, aby 

zapewnić sobie sprawne sporządzenie oferty, przy czym w ocenie Izby nie jest uzasadnione 

oczekiwanie ze strony wykonawcy na rozpoczęcie przygotowania oferty maksymalnie do czasu 

zakończenia wszystkich wizji lokalnych. 

 

Sporządzenie oferty może być prowadzone sukcesywnie od momentu upublicznienia informacji o 

zamówieniu, a także w trakcie trwania wizji lokalnych. Powyższe również odnosi się do 

ewentualnych zakupów sprzętu, przy czym zauważenia wymaga okoliczność, że Zamawiający 

dopuścił również w tym przypadku możliwość korzystania z używanego sprzętu. Niezależnie od 

powyższego na marginesie zauważyć należy, że po dokonaniu modyfikacji SIWZ przez 

Zamawiającego w dniu 20 stycznia 2016 r. termin składania ofert uległ wydłużeniu do dnia 24 

lutego 2016 r., co dodatkowo wskazuje, że wykonawcy mają zapewniony faktycznie dodatkowy czas 

na uwzględnienie wyników wizji lokalnych w przygotowanych ofertach.”. 

 

Link do wyroku: 

Krajowa Izba Odwoławcza wyroku z dnia 26 stycznia 2016 r., KIO 36/16, KIO 37/16, KIO 38/16  

 

8. Czy informacja o wyborze oferty, którą zamawiający przekazuje wykonawcom za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, musi być 

podpisana przez kierownika zamawiającego? 

 

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 oraz uzasadnienie faktyczne i 

prawne wyboru. 

 

Przepis art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp odnosi się do czynności dokonywanych już po wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0036_0037_0038.pdf
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Użyte w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp sformułowanie „zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty” oznacza, że wybór najkorzystniejszej oferty 

został dokonany i o tym wyborze zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 

Wybór najkorzystniejszej oferty jest czynnością zastrzeżoną dla kierownika zamawiającego. Na 

podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie 

wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, w tym wybór najkorzystniejszej oferty, 

pracownikom zamawiającego. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 20 ust. 3 Pzp komisja 

przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia 

wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z 

wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Jeżeli kierownik zamawiającego zatwierdził przedstawioną przez komisję przetargową, propozycję 

wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą zamawiający przekazuje wykonawcom za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, może być 

podpisana przez osobę, której powierzono dokonanie takiej czynności. 

 

Jeżeli kierownik zamawiającego powołał komisję przetargową, może na podstawie art. 21 ust. 3 Pzp, 

powierzyć, przewodniczącemu komisji przetargowej albo innemu członkowi tej komisji, dokonanie 

czynności sporządzenia i podpisania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, która zostanie 

przesłana wszystkim wykonawcom.  

 

9. Czy informacja o wyborze oferty, którą zamawiający przekazuje wykonawcom za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, musi być 

podpisana przez kierownika zamawiającego? 

 

Stan faktyczny 

 

Postępowanie dotyczy robót budowlanych polegających na remoncie chodnika. Wartość zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wyniosła 120 000 zł netto, tj. 28 

743,20 euro. 
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Ustalając wartość zamówienia zamawiający uwzględnił przepisy art. 32-35 Pzp odnoszące się do 

zamówień na roboty budowlane, w tym nie dokonał podziału zamówienia w celu uniknięcia 

stosowania przepisów Pzp. 

 

Zamawiający dokonał ustalenia wartości zamówienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła 

zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie. 

 

W zaistniałej sytuacji zamawiający na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp do udzielenia zamówienia nie 

stosował przepisów Pzp.  

 

Po zaproszeniu wybranych wykonawców do składania ofert, na warunkach określonych w 

regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, zostały złożone 4 oferty: 

1) pierwsza oferta z ceną 116 000 zł netto i 142 680 zł brutto, 

2) druga oferta z ceną 127 000 zł netto i 156 210 zł brutto, 

3) trzecia oferta z ceną 133 000 zł netto i 163 590 zł brutto, 

4) czwarta oferta z ceną netto 137 000 zł netto i 168 510 zł brutto. 

 

Wykonawca, który złożył ofertę z ceną 116 000 zł netto i 142 680 zł brutto odmówił podpisania 

umowy na warunkach określonych w postępowaniu.  

 

Czy zamawiający mógł udzielić zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę z ceną 127 000 zł 

netto i 156 210 zł brutto? 

 

W ocenie osoby wykonującej kontrolę postępowanie zamawiający powinien unieważnić, 

ponieważ cena netto wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 

 

Odpowiedź 

 

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

kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na 
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podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

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

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), podstawę do sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót 

podstawowych. 

 

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: ceny jednostkowe robót 

określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub 

powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji, a następnie kalkulacje szczegółowe. 

 

Zaniżenie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp wystąpiłoby, gdyby 

zamawiający ustalił wartość zamówienia na 120 000 zł netto, tj. 28 743,20 euro, jeżeli w chwili 

ustalania wartości zamówienia lub najpóźniej w chwili wszczęcia postępowania brak było 

obiektywnych i uzasadnionych powodów do ustalenia takiej wartości zamówienia.  

 

Brak obiektywnych i uzasadnionych powodów do ustalenia wartości zamówienia na 120 000 zł to 

sytuacja, gdy w chwili ustalania wartości zamówienia, ustalona wartość zamówienia, np. nie 

uwzględniałaby: 

1) dokumentacji projektowej (np. gdyby zamawiający ustalając wartość zamówienia nie 

uwzględnił wszystkich robót budowlanych ujętych w projekcie budowlanym)  

2) cen jednostkowych robót podstawowych (np. gdyby zamawiający stosował ceny 

jednostkowe robót podstawowych znacząco odbiegające od cen rynkowych stosowanych 

przy świadczeniu robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia publicznego w 

postępowaniu (zaniżone koszty materiałów, robocizny, pracy sprzętu)). 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp 

zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 
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Należy zauważyć, że przepis art. 32 ust. 2 Pzp odnosi się do zaniżenia wartości zamówienia 

ustalonej przez zamawiającego lub wybranego przez zamawiającego sposobu obliczania wartości 

zamówienia, a nie do ceny netto oferty złożonej przez wykonawcę, z którym zamawiający zamierza 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. Podstawą ustalenia, czy zamawiający zaniżył 

wartości zamówienia nie może być zatem cena netto oferty złożonej przez wykonawcę, z którym 

zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. Należy również 

zauważyć, że zamawiający, także w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, może unieważnić postępowanie, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający może również odstąpić od unieważnienia 

postępowania, jeżeli może zwiększyć tę kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Jeżeli wartość zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32-35 Pzp i nie przekraczała wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do udzielenia zamówienia zamawiający nie mógł 

zastosować przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie przepisów Pzp w 

sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro, powoduje, że wszelkie instytucje prawa zamówień publicznych w takim postępowaniu nie 

mają żadnego znaczenia prawnego. Oparcie zarzutu naruszenia art. 32 ust. 2 Pzp poprzez wzięcie za 

podstawę ustalenia wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych ceny netto oferty 

złożonej przez wykonawcę, z którym zamawiający zamierza zawrzeć lub zawarł umowę w sprawie 

zamówienia publicznego nie znajduje uzasadnienia w przepisach Pzp. 

 

10. Szkolenia z ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

 

Zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych organizowane przez ogólnopolską firmę 

szkoleniową EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 Bytów 

 

Informacje o szkoleniach w 2017 r. są dostępne na stronie internetowej: 

 

http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12 

 

 

http://www.szkoleniaekspert.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12
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Zawarte w opracowaniu teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy 

orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

www.uzp.gov.pl, orzeczeń NSA lub WSA z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

dostępnej na stronie internetowej www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy Portalu Orzeczeń Sądów 

Powszechnych dostępnej na stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu 

Najwyższego z bazy orzeczeń dostępnej na stronie internetowej www.sn.pl 

 

INFO NOWE PZP jest materiałem szkoleniowym dedykowanym uczestnikom szkoleń 

przeprowadzanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 

Bytów.  

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.nsa.gov.pl/
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/
http://www.sn.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/

