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PRZETARGI W PRAKTYCE DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

Kosztorysy przy ryczałcie – reguły ich 
żądania i oceny
Czy w umowie wolno zastrzec prawo 
zamawiającego do zweryfikowania kosztorysu 
i odmowy jego przyjęcia np. w przypadku 
stwierdzenia przeszacowania lub 
niedoszacowania niektórych pozycji, mimo iż 
wynagrodzenie ma charakter ryczałtu? str. 11 

Składając nieaktualny dokument, 
ryzykujesz utratą wadium
Wykonawca, którego oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów, uzupełnił 
nieaktualne zaświadczenie z ZUS. Urząd 
odmówił mu wystawienia nowego dokumentu. 
Czy zamawiający zatrzyma jego wadium?  
Sprawdź na str. 17 

Umowa w sprawie zamówienia – praktyczne aspekty związane z jej realizacją 
Jak egzekwować udzieloną przez wykonawcę gwarancję jakości na zamontowane 
przez niego urządzenia bądź materiały użyte w trakcie realizowanych robót 
budowlanych? Jakie dokumenty trzeba złożyć dla podwykonawcy, jeśli wchodzi 
on na plac budowy w trakcie obowiązywania umowy? Czy wykonawca w dzień 
po terminie związania ofertą może bezkarnie uchylić się od podpisania umowy? 
Sprawdź w Temacie numeru na str. 4–9. 

TEMAT NUMERU
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OD REDAKCJI

Drogi Czytelniku!
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to niejednokrotnie 
skomplikowany proces, ale podpisanie umowy, a następnie jej realizacja 
także potrafią być źródłem problemów. Dość nieoczekiwanie mogą pojawić 
się sytuacje, które wymagają od wykonawcy i zamawiającego podjęcia 
określonych decyzji bazujących na przepisach prawa. Te z kolei – jak wiemy 
– nie zawsze dają klarowne podpowiedzi. O tym, jak wiele kłopotów sprawia 
realizacja umowy, świadczy liczba pytań w tym obszarze, jakie otrzymujemy 
od naszych prenumeratorów. Część z nich publikujemy w Temacie numeru. 
Sprawdź m.in.:
• Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy, jeśli został wybrany 

i wezwany do jej zawarcia w terminie związania ofertą?
• Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia – jak 

w praktyce ją egzekwować?

PS Zachęcam Cię do zadawania pytań naszym ekspertom.  
Bądźmy w kontakcie: zp.@wip.pl. 

Pozdrawiam serdecznie

JUSTYNA REK-PAWŁOWSKA
redaktor prowadząca

PISZĄ DLA CIEBIE NASI SPECJALIŚCI

CZYTELNICY O NAS:

Masz własne pytania dotyczące procedur, trybów postępowania oraz umów w Pzp?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i napisz do nas e-mail: zp@wip.pl

„Korzystam z Państwa czasopisma już kilka lat i jestem bardzo zadowolona. Zawiera ono 
wiele cennych wskazówek i praktycznej wiedzy w krótkich i rzeczowych odpowiedziach na 
pytania, zawierających podstawę prawną, co znacznie ułatwia pracę. Najważniejsze, że 
czytanie Państwa publikacji nie zajmuje dużo czasu, jest ona zwięzła i zrozumiała”.
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Umowa w sprawie zamówienia  

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą 
także w dacie podpisywania umowy 

Justyna Andała-Sępkowska
prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

PYTANIE Przeprowadzamy postępowanie o wartości ok. 3.000.000 zł. Termin składania ofert upłynął 19 wrześ-
nia 2018 r. Wpłynęły dwie oferty, a wykonawcy byli nimi związani do 19 października 2018 r. Żądaliśmy 
wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 października 2018 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę 
wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności wniesienia zabezpieczenia umowy 
w wysokości 5%. Termin zawarcia umowy przypada na 20 października 2018 r. Dnia 15 października 2018 r. 
wykonawca potwierdził gotowość osobistego podpisania umowy 20 października 2018 r. Ponownie wezwa-
liśmy go do zawarcia kontraktu, na co odpisał, że nie przedłużyliśmy terminu związania ofertą, co – w jego 
ocenie – powoduje nieważność jego oferty i nie ma możliwości podpisania umowy. Ubezpieczyciel nie chce 
wypłacić wadium. Nie mogę wybrać kolejnej oferty, bo jest za droga. Czy wykonawca ma rację?

ODPOWIEDŹ Wykonawca, który w dniu podpisywania umowy nie jest związany ofertą, może skutecznie 
uchylić się od obowiązku zawarcia kontraktu. Aby uniknąć takich problemów, warto planować podpisywanie 
umowy w okresie związania ofertą. 

WYJAŚNIENIE 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
• uchyla się od zawarcia umowy lub 
• nie wnosi wymaganego zabezpieczenia jej nale-

żytego wykonania, 
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania 
i oceny. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wybór kolejnej oferty w sytuacji uchylania się od 
zawarcia umowy jest fakultatywny i zależy od decy-
zji zamawiającego. Może on zatem wybrać kolejną 
ofertę, jednak żaden przepis go do tego nie zobowią-
zuje. Z tego względu nie ma konieczności wyboru 
droższej oferty.

Umowa po upływie terminu związania ofertą
Jeżeli chodzi o kwestię terminu związania ofertą, to 
jego upływ nie oznacza automatycznego zakazu za-
warcia umowy o zamówienie publiczne. Możliwość ta 
nadal istnieje, pod warunkiem że obydwie jej strony 

wykażą taką wolę, a procedura zakupowa zostanie 
poprawnie przeprowadzona (tak w postanowieniu 
Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r., sygn. 
akt SK 22/08). 
Jednak upływ terminu związania ofertą, bez jego 
przedłużenia oznacza, że wykonawca faktycznie nie 
jest już związany złożoną ofertą i może się z niej 
skutecznie wycofać. 

Co z wadium?
Poruszony problem kwestii wadium rozstrzyga art. 46 
ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp wskazujący, że zamawia-
jący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamó-

wienia na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy. 

Takie zatrzymanie wadium może nastąpić w dacie 
jego ważności, a więc w czasie związania ofertą. Po 
upływie tego terminu traci ważność zabezpieczają-
ce ją wadium.
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Umowa w sprawie zamówienia  

Podpowiedzi UZP
Sprawę zamknięcia postępowania, w którym doszło 
do uchylania się od podpisania umowy przy jedno-
czesnym braku wyboru kolejnej oferty, rozważał 
Urząd Zamówień Publicznych, który w Informato-
rze nr 9/2012 zamieścił opinię pt. „Uchylanie się od 
zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie 
art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

Wskazano w niej, że: „(...) Przepis art. 94 ust. 3 usta-
wy został wprowadzony na wypadek sytuacji, gdy-
by po wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogło 
dojść do podpisania umowy z wybranym wykonaw-
cą. Przy czym niemożność zawarcia umowy musi 
znajdować się po stronie wykonawcy i może nią 
być tylko uchylanie się od zawarcia umowy lub nie-
wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

Przepis art. 94 ust. 3 ustawy ma charakter fakulta-
tywny, w związku z czym procedura w nim opisana 
może, ale nie musi, zostać zastosowana. Jeżeli zama-
wiający zdecyduje się z niej skorzystać, to wyboru 
następnej oferty dokonuje na podstawie wcześniejszej 
punktacji, bez konieczności dokonywania ponowne-
go badania i oceny ofert. 

(…) W sytuacji gdy wykonawca, który złożył najko-
rzystniejszą ofertę, uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, 
zamawiający dokonuje wyboru kolejnej »najkorzyst-
niejszej oferty« spośród ofert pozostałych bez prze-
prowadzania ich ponownego badania i oceny, przy 
czym jest to uprawnienie zamawiającego, a nie jego 
obowiązek (»może wybrać« nie zaś »wybiera«). 

Powyższe oznacza, że zostaje wybrana oferta następ-
na w kolejności i uprawnienie powyższe przysługu-

je zamawiającemu tylko raz. Inne rozumienie tego 
przepisu mogłoby bowiem prowadzić w wyjątkowych 
sytuacjach do obowiązku wyboru oferty najmniej 
korzystnej, jeżeli wszyscy wyżej sklasyfikowani wy-
konawcy odmówiliby podpisania umowy, co byłoby 
wprost sprzeczne z zasadą celowości i efektywności 
gospodarowania środkami publicznymi (arg. z art. 44 
ust. 3 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych – Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), a tak-
że celem przepisów ustawy, którym jest m.in. wybór 
oferty najkorzystniejszej. 

Należy również stwierdzić, że przepis art. 94 ust. 3 
ustawy Pzp ma charakter wyjątkowy i jako taki, zgod-
nie z zasadą exceptiones non sunt extentendae, nie 
może być interpretowany rozszerzająco. W związku 
z powyższym, z art. 94 ust. 3 ustawy wyraźnie wy-
nika, że w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta 
wybrana została jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zamawiający może wybrać ofertę »najkorzystniej-
szą spośród ofert pozostałych«, a zatem nie ofertę 
najkorzystniejszą, bo ta jest tylko jedna i została już 
wybrana, jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

Jeżeli zatem wykonawca, którego oferta została wy-
brana na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, również 
uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający unie-
ważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt 7 ustawy (postępowanie obarczone jest wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w spra-
wie zamówienia publicznego)”.

Podstawa prawna
• art. 94 ust. 3, art. 46 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, email: cok@wip.pl
ZAMÓW W KSIĘGARNI NA FABRYKAWIEDZY.COM

Orzecznictwo w zamówieniach publicznych
WNIOSKI. INTERPRETACJE. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH
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Umowa w sprawie zamówienia 

Daniel Szczęsny
radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, trener zajmujący się 
prowadzeniem szkoleń dotyczących zamówień publicznych dla zamawiających oraz 
wykonawców, obecnie pracuje w departamencie prawnym zamawiającego sektorowego,
były naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Prawnego UZP 

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż produ-
cent urządzenia – jak w praktyce ją egzekwować? 

PYTANIE Jak należy interpretować i egzekwować udzieloną przez wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię 
na roboty budowlane w kontekście zamontowanych przez niego urządzeń bądź też użytych materiałów? Na 
ogół gwarancja producenta jest znacznie krótsza od gwarancji jakości i rękojmi udzielanej przez wykonawcę. 
Czy zamawiający przy zapisie umownym: „Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane gwarancji 
jakości i rękojmi na okres 10 lat” może oczekiwać naprawy urządzenia po upływie 2-letniej gwarancji udzie-
lonej przez jego producenta?

ODPOWIEDŹ Gwarancja jest ustanawiana dobrowolną umową bądź oświadczeniem dotyczącym umowy 
sprzedaży. Jeśli wykonawca zobowiąże się do dłuższej gwarancji niż producent urządzenia, wówczas ma 
obowiązek ją zrealizować – sam lub za pośrednictwem producenta.

WYJAŚNIENIE
Artykuł 577 Kodeksu cywilnego stanowi, że udziele-
nie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia 
gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta (w tym 
przypadku wykonawcy) i uprawnienia kupującego 
(zamawiającego), w przypadku gdy rzecz sprzedana 
nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rze-
czy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, 
że gwarant jest zobowiązany usunąć wadę fizycz-
ną rzeczy lub dostarczyć rzecz wolną od wad, o ile 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego 
w oświadczeniu gwarancyjnym.

Drugim ważnym instrumentem, który przysługuje kupu-
jącemu (zamawiającemu), jest rękojmia. Z tytułu rękoj-
mi sprzedający (wykonawca) ponosi odpowiedzialność 
za wadliwy towar. Jednak, w odróżnieniu do gwarancji, 
odpowiedzialność ta obejmuje, oprócz wad fizycznych, 
również wady prawne nabywanego przedmiotu.

Kiedy wykonawca ponosi odpowiedzialność?
Przesłanką odpowiedzialności gwarancyjnej 
jest ujawnienie się wady w terminie określonym 

w karcie gwarancyjnej/umowie. Bez znaczenia 
jest okoliczność, czy sprzedający ponosi winę za 
wady oraz czy o nich wiedział. Wymogi związa-
ne z gwarancją zależą przy tym od treści doku-
mentu gwarancji (np. odpowiednich postanowień 
o gwarancji w umowie w sprawie zamówienia lub 
oddzielnego dokumentu gwarancyjnego dostar-
czonego wraz z towarem).

Przesłanką powstania odpowiedzialności z tytułu rę-
kojmi jest natomiast wystąpienie w okresie rękojmi 
wady zmniejszającej wartość lub użyteczność rze-
czy. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wygasają po upływie dwóch lat. Gdy chodzi o wady 
nieruchomości – po upływie pięciu lat, licząc od dnia, 
kiedy rzecz została wydana kupującemu. Kodeks cy-
wilny pozwala na umowne rozszerzenie, ograniczenie 
lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 
także w zakresie czasu jej trwania. 

Czas trwania gwarancji 
W kwestii okresu gwarancji jest pełna dowolność. 
Długość jej trwania zależy jedynie od woli stron. Naj-
częściej oferowany okres gwarancji wynika z praktyk 
rynkowych. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, 
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Monika Winsche
praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie 
zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 kierownik sekcji 
zamówień publicznych w dużym instytucie badawczym, autor publikacji z zakresu zamówień 
publicznych

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 

wynosi on dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz zo-
stała wydana kupującemu.

W zamówieniach publicznych kwestia gwarancji jest 
najczęściej uregulowana w umowie w sprawie zamó-
wienia, w której zamawiający narzuca wykonawcy 
obowiązek jej udzielenia oraz jej warunki, np. aby 
była ona świadczona przez producenta, który ma 
najlepszą wiedzę o danej rzeczy. 

Zdarza się też, że zamawiający nie określa, czy gwaran-
cja ma być udzielona przez producenta, pozostawiając 
tę kwestię nieunormowaną. Obowiązek gwarancyjny 
spoczywa na wykonawcy i to od niego będzie zależało, 
czy wykona go samodzielnie czy przez producenta. 

Jednocześnie zamawiający może żądać, aby odpowie-
dzialność za niewykonanie obowiązków wynikają-
cych z gwarancji, pomimo że realizuje ją producent, 
ponosił wykonawca. Oczywiście wykonawca będzie 
miał wówczas roszczenie do producenta o zwrot 
kosztów, jakie poniósł np. na naprawę rzeczy. Wy-
konawca chcąc zrealizować zamówienie, wcześniej 
nabywa dany sprzęt od producenta i na podstawie tej 
umowy zazwyczaj zapewnia również sobie gwarancję.

Kto realizuje uprawnienia z gwarancji?
Jeśli wykonawca zobowiąże się do dłuższej gwaran-
cji niż producent, wówczas to on (wykonawca) ma 
obowiązek ją realizować. 
Często zdarza się, że w sytuacji kiedy kryterium 
oceny ofert jest długość gwarancji, wykonawcy 
składając ofertę, zobowiązują się do wykonywa-
nia gwarancji dłużej, niż to zwykle oferuje produ-
cent. Takie działanie jest dopuszczalne. Wówczas 
wykonawca ma obowiązek świadczyć gwarancję 
niezależnie od tego, czy producent zapewnia mu 
ją w dłuższym okresie. 

W takiej sytuacji wykonawca, który nie ma doświad-
czenia w świadczeniu gwarancji, często wykupuje 
u producenta dłuższą usługę gwarancyjną, zgodnie 
ze swoją ofertą. Należy jednak pamiętać, że to wy-
konawca odpowiada za obowiązki gwarancyjne. Nie 
może zatem zasłonić się tym, że producent nie za-
pewnia już gwarancji, skoro on sam zobowiązał się 
świadczyć ją dłużej. 

Podstawa prawna
• art. 556–581 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-

ny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie 
realizacji umowy – sprawdź formalności

PYTANIE W przetargu krajowym na roboty budowlane w oświadczeniu dotyczącym podwykonawcy niebędącym 
podmiotem, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wpisano: 
„Podwykonawca zostanie wyłoniony po podpisaniu umowy”. 
W oświadczeniu dotyczącym podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wskazano zaś: „Nie do-
tyczy – wykonawca polega wyłącznie na własnych zasobach”. Zapisy siwz są następujące:
1.  Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wy-

kluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów. 
2.  Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę, aby ten 

wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
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WYJAŚNIENIE
Weryfikacja podwykonawcy niebędącego podmio-
tem, na którego zdolnościach polega wykonawca, 
pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania 
jest uprawnieniem zamawiającego. Weryfikacja taka 
może nastąpić zarówno na etapie postępowania, jak 
i realizacji umowy, pod warunkiem że zamawiający 
zawarł stosowny wymóg w siwz oraz ogłoszeniu 
o zamówieniu. Oczywiste jest bowiem, że wykonawca 
nie musi znać wszystkich swoich podwykonawców 
na etapie składania oferty. 

 � ORZECZENIE 
Jak wskazują liczne orzeczenia KIO, informacje do-
tyczące podwykonawców nie stanowią treści oferty 
sensu stricte, a podanie w niej zakresu prac, które 
będą wykonane przez podwykonawcę, ma charak-
ter wyłącznie informacyjny (tak m.in. w wyrokach 
KIO z 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1528/17 
i z 21 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2336/17).

Z treści zapytania wynika, że wykonawca przewidział 
podwykonawstwo na etapie realizacji umowy, ale 
składając ofertę, nie potrafił jeszcze wskazać konkret-
nego podwykonawcy. Jednocześnie oświadczył, że nie 
powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie 
wykazania spełniania warunków udziału. Występuje 
tu zatem podwykonawca niebędący podmiotem, na 
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca pole-
ga na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 
Z kolei zamawiający nie skorzystał z uprawnień, któ-
re przysługują mu z art. 25a ust. 5 i art. 36ba ust. 1 
ustawy Pzp, i nie zażądał w siwz, aby wykonawca 

składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, 
który nie udostępnił swoich zasobów.

Wykonawca podczas realizacji umowy ma obowiązek 
poinformować zamawiającego o podwykonawcach 
mających uczestniczyć w robotach budowlanych, 
którzy nie byli mu znani na etapie składania ofer-
ty (i przedłożyć projekt umowy podwykonawczej). 
Chodzi zarówno o tych, na których zasobach się nie 
opierał, jak i takich, którzy mają zastąpić podmiot, 
z którego zasobów wykonawca korzystał w zakresie 
wykazania spełniania warunków.

Ponieważ siwz ma wiążący charakter, w sytuacji gdy 
wykonawca zgłosi konkretnego podwykonawcę na 
etapie realizacji umowy, zamawiający powinien go 
potraktować, zgodnie z oświadczeniem w ofercie, 
jako niebędącego podmiotem, na którego zasoby 
powoływał się wykonawca. 

Zamawiający nie będzie więc uprawniony do żądania 
od wykonawcy ani oświadczenia, ani tym bardziej 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia od zgłoszonego podwykonawcy.

Podstawa prawna
• art. 22a ust. 1, art. 25a ust. 5, art. 36b ust. 1, art. 36ba ust. 1 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

• § 9 ust. 3 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żą-
dać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Czy kiedy wykonawca zgłosi nam podwykonawcę, to musimy: 
1)  traktować go jako zgłoszonego w trakcie realizacji wg art. 36 ba pkt 1 i żądać dokumentów wg zapisu nr 2 

w siwz,
2)  traktować go wg oświadczenia w ofercie, jako niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca (czyli udostępniającego zasoby) wg art. 25a pkt 5 oraz § 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie 
dokumentów? 

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie przewidział w siwz wymogu składania oświadczenia lub dokumentów po-
twierdzających brak podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców niebędących podmiotami, na 
których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków. Dlatego też 
nie będzie uprawniony do żądania tych oświadczeń i dokumentów dotyczących podwykonawcy nieznanego 
na etapie składania oferty, a zgłoszonego dopiero na etapie realizacji umowy, na którego zasoby wykonawca 
się nie powoływał.
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WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Reguły stawiania warunku ubezpieczenia od OC 
i jego oceny 

Katarzyna Bełdowska 
ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie 
zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny 
zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów 
w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz 
współpracownik kancelarii prawnej 

PYTANIE Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwró-
conej. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 970.360,18 zł (232.427,17 euro). Zamawiający tak opisał wa-
runek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: „Za spełnienie warunku uważa 
się posiadanie ubezpieczenia od OC na kwotę min. 200.000 zł, przy czym ubezpieczenie to powinno obejmo-
wać okres realizacji zamówienia”. Na potwierdzenie spełniania tego warunku zamawiający zażądał uwierzy-
telnionej kopii potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od OC na kwotę min. 200.000 zł. Paragraf 2 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowi, że można żądać dokumentów potwierdzających, iż wyko-
nawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Czy zamawiający miał prawo usunąć z postawionego 
przez siebie warunku zapis „w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia”? Czy 
mógł przy tym żądać na etapie stawiania warunków udziału w postępowaniu, aby ubezpieczenie obejmowało 
cały okres realizacji zamówienia?

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie jest upoważniony do formułowania wymogu posiadania przez wykonawcę 
ubezpieczenia OC na cały okres realizacji zamówienia w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postę-
powaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy. Takie żądanie może zostać skierowane 
wyłącznie do podmiotu, któremu w wyniku przeprowadzenia postępowania zostanie udzielone zamówienie. 
Wymóg w tym zakresie powinien zostać sformułowany w opisie przedmiotu zamówienia lub/i we wzorze 
umowy/istotnych postanowieniach przyszłej umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
Celem stawiania warunku posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia OC jest weryfikacja 
m.in. tego, czy jest on na tyle wiarygodny dla zakładu ubezpieczeń, by ten chciał ponieść ryzyko związane 
z działalnością wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zamawiający powi-
nien żądać od wykonawcy, by ten potwierdził, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Warunek opi-
sany w zapytaniu został sformułowany niezgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie Pzp i nie służy osiąg-
nięciu celu postępowania, jakim jest wybór wykonawcy, który daje rękojmię należytej realizacji zamówienia.

WYJAŚNIENIE
Artykuł 25 ustawy Pzp określa katalog dokumentów, 
jakich zamawiający może żądać od wykonawców 
biorących udział w postępowaniu. Zgodnie z jego 
treścią w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zamawiający może żądać jedynie tych oświadczeń 
lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowa-
dzenia postępowania. Będą to takie oświadczenia 
lub dokumenty, które potwierdzają:

• spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, 

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

• brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający, który weryfikuje okoliczności warun-
kujące posiadanie przez wykonawcę zdolności do 
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realizacji zamówienia, nie może przekraczać granic 
wyznaczonych przez ustawodawcę.

Regulacje rozporządzenia 
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu doty-
czących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zama-
wiający może żądać dokumentów potwierdzających, 
że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego.

Celem żądania od wykonawców przedłożenia polisy 
OC jest zatem potwierdzenie, że: 
• wykonawca prowadzi działalność związaną z przed-

miotem zamówienia,
• wykonawca jest ubezpieczony od OC w tym zakresie 

swojej działalności, który jest związany z przed-
miotem zamówienia,

• wykonawca „jest zdolny” do bycia objętym ubez-
pieczeniem w zakresie związanym z przedmiotem 
zamówienia, tj. jest na tyle wiarygodny dla zakładu 
ubezpieczeń, by ten chciał ponieść ryzyko zwią-
zane z jego działalnością w tym właśnie zakresie,

• wykonawca jest zdolny do opłacania składek, któ-
rych wysokość jest proporcjonalna do skali ryzyka 
ponoszonego przez zakład ubezpieczeń, związa-
nego z działalnością wykonawcy na danym rynku,

• wysokość sumy gwarancyjnej wynikająca z ubez-
pieczenia posiadanego przez wykonawcę jest pro-
porcjonalna do wartości przedmiotu zamówienia. 

Uwaga na nieproporcjonalne warunki
Potwierdzając spełnienie warunku ubezpieczenia 
OC, wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest 

ubezpieczony w opisanym wyżej i stosownym do 
wymagań zamawiającego zakresie na etapie prowa-
dzenia postępowania. Z faktu, że wykonawca ma być 
objęty ubezpieczeniem w czasie postępowania, nie 
sposób jednak wnioskować, iż zamawiający może 
uzależnić możliwość wykazania spełnienia warun-
ków udziału w postępowaniu od faktu utrzymywania 
ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.

 � WAŻNE
Sformułowanie w siwz wymogu posiadania przez 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia ubezpieczenia OC na cały okres 
realizacji zamówienia należy uznać za żądanie 
wygórowane i nieznajdujące uzasadnienia w prze-
pisach ustawy Pzp.

Na etapie prowadzenia postępowania trudno jest 
bowiem wymagać od wykonawców „niepewnych”, 
czy zostanie im udzielone zamówienie, aby ponosili 
koszty związane z jego realizacją.

Jeżeli zamawiający chciałby, aby wybrany wykonawca 
był zobowiązany do utrzymywania przez cały okres 
wykonywania zamówienia ubezpieczenia OC, to po-
winien taki wymóg sformułować w opisie przedmio-
tu zamówienia lub/i we wzorze umowy/istotnych 
postanowieniach przyszłej umowy, stanowiących 
załącznik do siwz.

Podstawa prawna
• art. 25 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
• § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żą-
dać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Pełna zgodność z nowelizacją Pzp (stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.). Każde hasło to 
praktyczny komentarz ekspercki z podstawą prawną. Niezbędnik każdego, kto zajmuje 
się zamówieniami publicznymi – zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. 
Wśród autorów m.in. Ewa Wiktorowska, Tomasz Siedlecki, Grzegorz Mazurek, 
Arkadiusz Szyszkowski, Elżbieta Cierlica, Maria Olszewska-Kazanecka.

Prawo zamówień publicznych w 166 hasłach

PRAKTYCZNIE MERYTORYCZNIE WYGODNIE

ZAMÓW W KSIĘGARNI NA FABRYKAWIEDZY.COM
Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, email: cok@wip.pl

słownik zamówień publicznych!

PIERWSZY NA RYNKU
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Kosztorysy przy ryczałcie – reguły ich żądania 
i oceny

Anna Kaźmierczak 
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych,  
obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych  
instytucji zamawiających w Polsce

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

PYTANIE Moje pytanie dotyczy ryczałtu za roboty budowlane. W siwz mamy następujące zapisy: „Wykonawca, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, który służył mu do wyliczenia 
ceny oferty. Będzie on załącznikiem do umowy. Wyliczone w nim ceny poszczególnych elementów, jak również 
cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie. Ceny tych samych składników ceno-
twórczych muszą być jednakowe dla wszystkich pozycji przedmiarowych z danej branży. Kosztorys będzie 
podstawą rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamó-
wienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp. Roboty ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość tych robót do wykonania wykonawca ustala samodziel-
nie na podstawie STWIORB, siwz, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących 
przepisów i opublikowanych norm”. Czy w umowie możemy zawrzeć zapis, że zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zweryfikowania kosztorysu i odmowy jego przyjęcia w przypadku stwierdzenia niezgodności z po-
wyższymi zapisami bądź przeszacowania lub niedoszacowania niektórych pozycji?

ODPOWIEDŹ Zamawiający ma prawo kwestionować przedstawiony przez wykonawcę kosztorys, gdyż je-
go złożenie nie jest celem samym w sobie. W zależności od przyjętego modelu rozliczania kosztorys będzie 
pomocnym narzędziem przy szacowaniu wartości zrealizowanych robót oraz stopnia ich zaawansowania 
(tak by wartość wykonanych prac była adekwatna do wykonanego zakresu oraz by niewykorzystana kwota 
ryczałtowa odpowiadała zakresowi prac pozostałych do realizacji). 
Gdyby zamawiający przyjął od wykonawcy kosztorys z dowolnie ukształtowanym zakresem prac i poziomem 
cen, mógłby się narazić na swoiste manipulacje z jego strony. Wykonawca mógłby tak kształtować stawki 
robót, by na jak najwcześniejszym etapie realizacji zamówienia wyczerpać kwotę ryczałtową. 
Za dopuszczalne należy także uznać uwzględnienie w umowie zasad zatwierdzania kosztorysu.

WYJAŚNIENIE
Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp do umów w sprawach 
zamówień publicznych stosuje się regulacje Kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią ina-
czej. Zgodnie zaś z art. 3531 kc strony zawierające 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały 
się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani za-
sadom współżycia społecznego.

W świetle powyższej zasady swobody umów stro-
ny mogą ukształtować w dowolny sposób stosunek 

zobowiązaniowy, byleby tylko nie sprzeciwiał się on 
zasadom współżycia społecznego, a także ogólnym 
regułom wyrażonym w art. 58 kc.

Formalności przy ryczałcie 
W myśl art. 632 kc ryczałt polega na umówieniu 
z góry wysokości wynagrodzenia, niezależne od rze-
czywistego rozmiaru i kosztu prac – jest więc on, co 
do zasady, niezmienny. Co do zasady też, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go, w którym przewidziano rozliczenie ryczałtowe, 
zamawiający żąda podania w ofercie:
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Dokumenty od wykonawcy

Tomasz Dziedzic
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autor wielu publikacji i porad w dziedzinie zamówień 
publicznych, kieruje zespołem w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej 
z największych instytucji zamawiających w Polsce

• ceny globalnej za cały przedmiot zamówienia lub 
• zagregowanych cen za poszczególne branże i ce-

ny globalnej. 

Z reguły też należne wynagrodzenie nie jest wy-
płacane jednorazowo po wykonaniu zamówienia 
lecz sukcesywnie i proporcjonalnie do rozmiaru 
wykonanych prac. Dlatego, szczególnie w przypad-
ku skomplikowanych przedsięwzięć budowlanych 
realizowanych w ciągu kilku lat i rozliczanych ry-
czałtem, umowa powinna precyzyjnie regulować 
zasady rozliczania kontraktu. Reguły te powinny 
zostać ukształtowane z poszanowaniem ww. prze-
pisów Kodeksu cywilnego.

W przypadku takiego modelu rozliczania zamawia-
jący może zażądać od wykonawcy przedstawienia 
kosztorysu, który będzie odzwierciedlał cenę ofer-
tową. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany 
przedłożyć kosztorys oparty na własnych wylicze-
niach sporządzonych po rozbiciu cen poszczególnych 
elementów rozliczeniowych na podstawie projektu 
budowlanego i wykonawczego. 

 � WAŻNE 
Kosztorys dołączony do oferty powinien obejmo-
wać przewidywane końcowe ilości poszczególnych 
asortymentów robót, objętych opisem przedmiotu 
zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, 
tak aby suma pokrywała wynagrodzenie ryczał-
towe za roboty.

Trzeba jednak pamiętać, że przy wynagrodzeniu 
ryczałtowym kosztorys nie ma żadnego wpływu na 
zaoferowaną cenę ryczałtową należną na mocy zawar-
tej umowy. Służy on zamawiającemu do szacowania 
wartości wykonanych robót i ich zaawansowania. 
Z uwagi na funkcję jaką pełni kosztorys w rozlicza-
niu robót (zarządzanie należną ceną ryczałtową), za 
dopuszczalne należy uznać uregulowanie w umowie 
zasad jego zatwierdzania.

Czy wolno weryfikować kosztorysy?
Zamawiający ma prawo kwestionować przedstawiony 
przez wykonawcę kosztorys. W przeciwnym wypadku 
żądanie tego dokumentu byłoby pozbawione sensu, 
a nawet mogło działać na niekorzyść zamawiające-
go. Wykonawca mógłby bowiem w dowolny sposób 
kształtować ceny poszczególnego asortymentu ro-
bót, np. roboty wykonywane na początku realizacji 
zamówienia wycenić na niewspółmiernie wysokim 
poziomie w stosunku do cen rynkowych. To z kolei 
mogłoby doprowadzić do wyczerpania kwoty ry-
czałtowej dużo wcześniej niż przed zakończeniem 
realizacji zamówienia. Wykonawca mógłby tak ma-
nipulować realizacją robót i wynagrodzeniem, że np. 
przy 50% zaawansowaniu robót wykorzystałby 90% 
wynagrodzenia, a następnie zrezygnował z wykona-
nia dalszej części umowy.

Zadbaj o zapis umowy 
Zasady zatwierdzania kosztorysu powinny również 
obejmować sankcje wobec wykonawcy na wypadek 
niezastosowania się do obowiązku złożenia koszto-
rysu nadającego się do zatwierdzenia, np.:
• wstrzymanie płatności, do momentu gdy wykonawca 

przedłoży kosztorys, który zostanie zatwierdzony 
przez zamawiającego, a nawet

• wstrzymanie robót, jeśli wykonawca w sposób 
ciągły i z nieuzasadnionych przyczyn będzie ig-
norował obowiązek przedłożenia kosztorysu po-
zwalającego na zatwierdzenie. 

Oprócz zasad zatwierdzania kosztorysu w umowie 
warto również uregulować możliwość uchylenia 
zatwierdzenia w toku realizacji zamówienia, jeśli 
na późniejszym etapie zostaną wykryte jakieś błędy.

Podstawa prawna
• art. 139 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
• art. 58, art. 3531 i art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.).

• Błędy zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie zawsze są podstawą unieważnienia postępowania 
• Wykonawca nie chce podpisać umowy – co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej 
• Wybierając przetarg nieograniczony zamiast ograniczonego, zaoszczędzisz czas 

W następnych wydaniach: 
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Dokumenty od wykonawcy

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 
2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zamawiający może wybrać sposób podania ceny 
za zamówienie 

PYTANIE  Bierzemy udział w postępowaniu na usługę społeczną ochrony SUFO o wartości powyżej 750.000 
euro. Czy zamawiający może ustanowić cenę oferty jako cenę za jedną roboczogodzinę? W celu zobrazowa-
nia rozmiaru zamówienia podał w siwz szacunkową liczbę roboczogodzin do przepracowania. Rozliczenie 
odbywać się będzie zgodnie z faktycznie przepracowanymi roboczogodzinami. Umowa ma być zawarta do 
kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy cena powinna jednak być 
określona jako wynagrodzenie za szacunkową liczbę godzin, a rozliczenie dotyczyć faktycznie wykonanych 
w czasie usług ochrony?

ODPOWIEDŹ Przepisy ustawy Pzp nie określają wprost, w jaki sposób zamawiający ma wymagać podania 
ceny. Istotne jest przede wszystkim wskazanie „rozmiaru” zamówienia w celu umożliwienia wykonawcy 
prawidłowego skalkulowania wynagrodzenia. Obydwie opisane metody będą wówczas zgodne z prawem. 

WYJAŚNIENIE 
W art. 2 pkt 1 ustawy Pzp cenę definiuje się jako cenę 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o in-
formowaniu o cenach towarów i usług. Jest to zatem 
wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą 
kupujący zapłaci przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Kierunkowo obie podane w pytaniu metody usta-
nowienia ceny są, w mojej ocenie, możliwe do za-
stosowania, ale przy odpowiednim ich opisaniu 
(doprecyzowaniu, rozszerzeniu). 

Cena za jedną roboczogodzinę
Zamawiający ma zatem prawo np. wymagać od wy-
konawców podania ceny jednostkowej za jedną ro-
boczogodzinę, ale podając jednocześnie szacunkową 
liczbę roboczogodzin do przepracowania, aby zob-
razować wielkość zamówienia. Rozliczenie będzie 
się wtedy zazwyczaj odbywać zgodnie z faktycznie 
przepracowanymi roboczogodzinami, a zamawiają-
cy poinformuje (opowiadam się za tym, aby nastą-
piło to już w siwz), że umowa zostanie zawarta do 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia i którą poda bezpośrednio przed 
otwarciem ofert. 

Możliwość bazowania na cenie jednostkowej w takim 
ujęciu można pośrednio wyprowadzić m.in. ze stano-
wiska UZP zamieszczonego w „Zasadach sporządzania 
rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach 
publicznych” (www.uzp.gov.pl). Wskazuje się w nim, 
że „jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny 
jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), 
za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewi-
dywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodzi-
ny) oraz cen jednostkowych określonych w umowie”.

Cena za cały zakres zamówienia 
Zamawiający może też wymagać, aby wykonawcy 
podali cenę oferty jako cenę za określoną w siwz 
szacunkową liczbę godzin, z wyszczególnieniem ceny 
jednostkowej za roboczogodzinę, i również w takiej 
sytuacji przewidzieć rozliczenie za faktycznie wyko-
nany czas usługi ochrony. W praktyce ta metoda jest 
częściej stosowana i wydaje się bardziej „klarowna”. 
Ostateczna decyzja należy jednak do zamawiającego.

Podstawa prawna
• art. 2 pkt 1, art. 138g, art. 138r ust. 3 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
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Dokumenty od wykonawcy

Czy brak w ofercie zakresu prac powierzonych 
podwykonawcy to podstawa jej odrzucenia? 

Andrzela Gawrońska-Baran 
radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 
2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

PYTANIE W przetargu na wykonanie sieci wodociągowej otrzymaliśmy dwie oferty. Ocena punktowa wskazuje 
na wybór tańszego wykonawcy. Jest jednak problem – w siwz wymagaliśmy wskazania podwykonawców oraz 
zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Tańszy wykonawca wskazał je-
dynie w ofercie, że będzie miał podwykonawców, a droższy podał firmę podwykonawcy, a w zakresie podzleco-
nego zamówienia wpisał 70%. Czy niewskazanie zakresu podwykonawstwa jest nienaprawialnym błędem oferty 
i powoduje jej odrzucenie? Dodatkowo wymagamy w siwz osobistego wykonania kluczowego elementu zamó-
wienia, tj. ułożenia rurociągu, który z pewnością przekracza pozostałe 30%. Droższy wykonawca przypuszczal-
nie nie zamierza zrealizować tego wymagania. Czy możemy zwrócić się do niego z wezwaniem do wyjaśnienia?

ODPOWIEDŹ Jeżeli wykonawca oświadcza w ofercie, że zamierza korzystać z usług podwykonawcy, to jed-
noczesny brak określenia zakresu podwykonawstwa powoduje, co do zasady, odrzucenie oferty na podsta-
wie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

WYJAŚNIENIE
Stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający 
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonaw-
com, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
W orzecznictwie KIO informacjom o zakresie zamówienia, 
który zostanie powierzony podwykonawcy, nadaje się 
większe znaczenie niż dotyczącym tego, kto konkretnie 
będzie wykonywał określoną część zamówienia. Jeżeli 
więc brak jest określenia zakresu podwykonawstwa 
wbrew wymaganiom zamawiającego, dominuje pogląd, 
że powinno to stanowić podstawę odrzucenia oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 � ORZECZENIE
W wyroku KIO z 20 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 
236/17) stwierdzono zaistnienie podstawy do 
odrzucenia oferty jako merytorycznie niezgodnej 
z treścią siwz z uwagi na brak oznaczenia zakresu 
robót do powierzenia podwykonawcom. 

Ważne jest przy tym, aby wykonawca wskazał zamawia-
jącemu w sposób jednoznaczny i przejrzysty, że dany 
zakres zamówienia nie będzie wykonywany przez niego 
osobiście, ale powierzony innemu podmiotowi. Dlate-

go też wszelkie wątpliwości, które pojawiają się przy 
badaniu i ocenie oferty, zanim zostanie podjęta decyzja 
o jej odrzuceniu, warto wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 
ustawy Pzp. Trzeba przy tym oczywiście pamiętać, że 
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany jej treści. 
Choć prośba o wyjaśnienia treści oferty, zgodnie 
z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w trakcie czynności badania 
i oceny ofert nie jest dla zamawiającego obowiązko-
wa, to – jak KIO wielokrotnie wskazywała w swoich 
orzeczeniach – może być przydatnym narzędziem 
przed podjęciem decyzji o akceptacji lub odrzuce-
niu oferty. Pozwoli mu bowiem uzyskać dodatkowe 
informacje bez konieczności wdawania się w spór 
w ramach postępowania odwoławczego (zob. np. 
wyrok KIO z 7 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1294/17).
Niezależnie od powyższego zawsze zasadne jest in-
dywidualne dokonywanie oceny ofert w ww. zakre-
sach, z jednej strony z uwzględnieniem orzecznictwa 
KIO, a z drugiej – specyfiki przedmiotu zamówienia 
oraz wymagań siwz.

Podstawa prawna
• art. 36b ust. 1, art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
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Dokumenty od wykonawcy

Katarzyna Bełdowska 
ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie 
zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny 
zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów 
w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz 
współpracownik kancelarii prawnej 

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Na ile szczegółowo należy opisać doświadczenie 
w JEDZ, aby zapobiec wykluczeniu?

WYJAŚNIENIE
Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych do oferty lub wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza ak-
tualne na dzień składania ofert lub wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie 
w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zama-
wiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specy-
fikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postę-
powaniu lub kryteria selekcji.

Sposób wypełnienia JEDZ 
Część IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) może zostać 
wypełniona przez wykonawców na dwojaki sposób, 
tj. poprzez uzupełnienie:
1) wyłącznie sekcji alfa części IV JEDZ – ogólnego 

oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 
kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu),

2) odpowiednio do postawionych w postępowaniu 
warunków – sekcji A, B, C i D. 

Warto jednak podkreślić w tym miejscu, że możli-
wość złożenia przez wykonawcę wyłącznie ogólnego 

PYTANIE Zamawiający prowadzi postępowanie w zakresie dostawy urządzeń do kontroli stanu technicznego 
pojazdów o wartości powyżej progów unijnych. W stosunku do najwyżej ocenionego wykonawcy wystosowano 
wezwanie do uzupełnienia JEDZ w zakresie realizacji dostaw określonego rodzaju (wykonawca nie złożył tam 
oświadczenia w tym zakresie). W odpowiedzi na wezwanie wykonawca uzupełnił JEDZ, oświadczając, że zrea-
lizował więcej niż 10 dostaw urządzeń do kontroli stanu technicznego pojazdów, które stanowiły wyposażenie 
stacji kontroli (parametr ilościowy i przedmiot są zgodne z wymaganiem w siwz). Podał także łączną kwotę do-
staw w wysokości, jakiej wymagał zamawiający, odpowiednie daty oraz oświadczył, że odbiorcami były stacje 
kontroli pojazdów na terenie Polski, nie podając ich nazw i adresów. Czy oświadczenie tak ogólnej treści wy-
starczy, aby uznać, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający przyjął je, bo uznał, 
że konkretyzacja danych dotyczących poszczególnych 10 dostaw – ich terminów wykonania, wartości i nazw 
odbiorców nastąpi w wykazie dostaw złożonym w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ Zakres informacji, jakie wykonawca poda w ofercie, powinien odpowiadać wymogom posta-
wionym przez zamawiającego w dokumentacji postępowania. Jeżeli zamawiający nie dopuścił potwierdze-
nia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ogólnym oświadczeniu zawartym 
w sekcji alfa IV części JEDZ, wykonawca powinien szczegółowo wypełnić odpowiednie dalsze sekcje części 
IV JEDZ (w tym przypadku sekcja C pkt 1b). 
Moim zdaniem wypełnienie sekcji C pkt 1b JEDZ poprzez udzielenie zbiorczej informacji o wykonanych do-
stawach, bez szczegółowego wskazania ich kwot, dat odbiorów i odbiorców, należałoby uznać za niewystar-
czające. W związku jednak z brakiem informacji o ostatecznym kształcie warunku udziału postawionego 
przez zamawiającego brak jest możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zamawiający 
postąpił prawidłowo, dopuszczając oświadczenie złożone przez wykonawcę. 
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Dokumenty od wykonawcy

Anna Kaźmierczak 
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych,  
obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji 
zamawiających w Polsce

oświadczenia z sekcji alfa części IV JEDZ, z pominię-
ciem wypełniania szczegółowych sekcji A, B, C i D, 
zależy od decyzji zamawiającego. Dopuszczenie ta-
kiej możliwości odbywa się poprzez zamieszczenie 
informacji o tym w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w dokumentach zamówienia. 

Jeżeli zamawiający nie upoważnił wykonawcy do 
wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, poprzez wypełnienie sek-
cji alfa części IV JEDZ, powinien był on szczegółowo 
wypełnić odpowiednią sekcję tej części JEDZ. 

W opisanej sytuacji, w związku z tym, że sformułowany 
przez zamawiającego warunek dotyczył zdolności tech-
nicznej i zawodowej wykonawcy, a potwierdzenie jego 
spełnienia miało odbyć się poprzez wykazanie się realiza-
cją wskazanej liczby dostaw określonego rodzaju, wyko-
nawca powinien wypełnić sekcję C pkt 1b części IV JEDZ. 

W tabeli zamieszczonej we wskazanej sekcji oświad-
czenia wykonawca zamieszcza informacje o wyko-
nanych usługach, tj. ich:
• opis, 
• kwoty, 
• daty odbiorów i 
• odbiorców. 

Informacje zamieszczone w tabeli stanowią odpowiedź 
wykonawcy na opis warunku udziału w postępowa-
niu określony przez zamawiającego w dokumentacji 
postępowania.

Czasem wystarczy JEDZ 
Warto w tym miejscu przytoczyć § 2 ust. 7 roz-
porządzenia w sprawie dokumentów, z którego 
wynika, że jeżeli treść informacji przekazanych 

przez wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi 
informacji, których zamawiający wymaga poprzez 
żądanie dokumentów, w szczególności w § 2 ust. 2 
pkt 2 i ust. 4 przywołanego rozporządzenia (tj. 
m.in. w wykazach wykonanych dostaw), zama-
wiający może odstąpić od żądania tych dokumen-
tów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu są odpowiednie informacje prze-
kazane w JEDZ.

Z powyższego wynika, że jeżeli zamawiający nie 
dopuścił potwierdzenia przez wykonawcę speł-
nienia warunków udziału w postępowaniu po-
przez złożenie ogólnego oświadczenia zawartego 
w sekcji alfa IV części JEDZ, wykonawca wypełnia-
jąc JEDZ, powinien pominąć tę sekcję i wypełnić 
szczegółowo odpowiednie dalsze sekcje części 
IV JEDZ, a zakres przekazanych informacji powi-
nien odpowiadać wymogom postawionym przez 
zamawiającego. 

W takich okolicznościach brak wszystkich wyma-
ganych informacji (tj. niewskazanie odbiorców po-
szczególnych dostaw) należałoby zakwalifikować 
jako brak wstępnego potwierdzenia, że wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna
• art. 25a ust. 2, art. 26 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.),

• § 2 ust. 7 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

CD nadruk  UOX70 Q.indd   1 05.04.2018   16:47:07

Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl
ZAMÓW W KSIĘGARNI NA FABRYKAWIEDZY.COM

Elektronizacja zamówień publicznych

Praktyczne wskazówki 
dla wykonawców i zamawiających

Gratis szkolenie wideo
na płycie DVD w środku!
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Dokumenty od wykonawcy  

Anna Kaźmierczak 
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych,  
obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji 
zamawiających w Polsce

WYJAŚNIENIE
W orzecznictwie, jak też w doktrynie funkcjonują dwa 
przeciwstawne stanowiska dotyczące interpretacji 
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
1. Pierwsze z nich zakłada, że sankcja zatrzymania 

wadium jest możliwa jedynie w przypadku cał-
kowitej bierności wykonawcy, który w reakcji 
na wezwanie zamawiającego nie składa żadnego 
dokumentu czy oświadczenia. 

2. Zwolennicy drugiego stanowiska cieszącego się 
coraz większym poparciem twierdzą, że upraw-
nienie do zatrzymania wadium istnieje również 
w sytuacji, gdy wykonawca składa dokument lub 
oświadczenie, z których jednak nie wynika speł-
nienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw do wykluczenia lub spełnianie przez 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zama-
wiającego (tak m.in. w uchwale SN – Izba Cywilna 
z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 27/17).

Zamawiający musi wykazać winę wykonawcy
Aby brak uzupełnienia dokumentu lub jego niepra-
widłowe uzupełnienie na wezwanie zamawiającego 
skutkowały zatrzymaniem wadium, musi ono na-
stąpić z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 
czyli będących następstwem okoliczności, na które 

wykonawca miał lub mógł mieć wpływ. Zamawiają-
cy powinien więc ten fakt ustalić, zazwyczaj kierując 
pismo do wykonawcy i wzywając w nim do wskazania 
przyczyn niezastosowania się do wezwania z art. 26 
ust. 3 lub 3a ustawy Pzp. 

4 ważne orzeczenia
W wyroku SA w Białymstoku z 11 maja 2017 r. (sygn. 
akt I Aca 162/17) wskazano, że obowiązek zatrzyma-
nia wadium powstaje tylko w przypadku zawinione-
go działania wykonawcy, a do przyjęcia zawinienia 
wykonawcy konieczna jest jego całkowita bierność, 
umyślność i celowość oraz nasilenie złej woli w nie-
podporządkowaniu się wezwaniu zamawiającego. 

Z kolei wyrok SO w Łodzi z 27 października 2016 r. 
(sygn. akt III Ca 1230/16) dodatkowo stanowi, że 
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, z uwagi na wysoką sank-
cyjność i restrykcyjność, powinien być stosowany 
wyłącznie dla zapobiegania zmowom wykonaw-
ców. Potwierdzono w nim również, że w każdym 
przypadku odmowy zwrotu wadium zatrzymanego 
w związku z niewywiązaniem się przez wykonawcę 
z obowiązku uzupełnienia dokumentów i oświadczeń 
badaniu podlegają także przyczyny niewykonania 
wezwania przez wykonawcę (tak samo w wyroku 
KIO z 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 483/17). 

Nie masz wszystkich dokumentów? Składając 
ofertę, ryzykujesz utratą wadium!

Monika Winsche
praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie 
zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 kierownik sekcji 
zamówień publicznych w dużym instytucie badawczym, autor publikacji z zakresu zamówień 
publicznych

WAŻNE DLA WYKONAWCY 

PYTANIE Moja oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. Na wezwanie złożyłam zaświad-
czenie ZUS, ale nieaktualne. ZUS odmówił mi wystawienia zaświadczenia. Czy zamawiający zatrzyma moje 
wadium?

ODPOWIEDŹ Na podstawie informacji przekazanych w zapytaniu nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, 
czy zamawiający na pewno zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Niestety prawdopodobień-
stwo wystąpienia takiej sytuacji jest bardzo wysokie, gdyż nieuzupełnienie lub nieprawidłowe uzupełnie-
nie dokumentu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy stanowi podstawę do takiego właśnie działania.
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Dokumenty od wykonawcy  

Monika Winsche
praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie 
zamawiającego, wykonawcy, jak i instytucji kontrolnych, w latach 2009–2015 kierownik sekcji 
zamówień publicznych w dużym instytucie badawczym, autor publikacji z zakresu zamówień 
publicznych

Niejasne zapisy siwz trzeba interpretować na korzyść wykonawców  
(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 985/18)

Powszechnie przyjętą w praktyce zamówień publicznych zasadą jest interpre-
tacja wszelkich niejasności, dwuznaczności i niezgodności postanowień siwz na 
korzyść wykonawcy. Wykluczenie go z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków udziału może nastąpić wyłącznie na podstawie jasno brzmiących 
postanowień ogłoszenia i specyfikacji. KIO przypomniała w swoim wyroku 
stanowisko Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, który podkreślił w orzeczeniu 
z 10 maja 2017 r. (sygn. akt VIII Ga 43/17), że w nauce prawa, a także w orzecz-
nictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym zamawiający nie może 
wywodzić negatywnych skutków prawnych dla ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty, jeżeli siwz nie za-
wiera wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty.

Odrzucenie oferty, a także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem oferty 
za odrzuconą może nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność z treścią siwz jest 
niewątpliwa. Zasadą powinno być bowiem takie interpretowanie i ocenianie 
ofert wykonawców, aby w ramach regulacji dotyczących zamówień publicznych 
w pierwszej kolejności dążyć do ich utrzymania w postępowaniu. Krajowa Izba 
Odwoławcza w pełni zgodziła się z tym stanowiskiem.

Więcej aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych i Sądu Najwyższego w magazynie „Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie”

WEJDŹ NA www.orzecznictwozp.wip.pl i ZAMÓW PUBLIKACJĘ

Podobnie w orzeczeniu z 16 marca 2016 r. (sygn. akt 
KIO 295/16) Izba stwierdziła, że przed podjęciem 
decyzji o zatrzymaniu wadium należy badać przy-
czyny, jakie legły u podstaw nieuzupełnienia przez 
wykonawcę wymaganego dokumentu. 

Co jednak istotne i na co wskazuje orzecznictwo, 
to na zamawiającym spoczywa ciężar oceny prze-
słanek do zatrzymania wadium, w tym oceny, czy 
nieuzupełnienie dokumentów wynika z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy (tak m.in. w wyro-
ku KIO z 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 642/15).

Zamawiający wezwie do złożenia dokumentu 
Treść zapytania sugeruje, że wykonawca jednokrot-
nie złożył nieaktualne zaświadczenie z ZUS, czyli na 
wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy 
Pzp. W takiej sytuacji zamawiający powinien wezwać 
go do uzupełnienia nieprawidłowego dokumentu na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W odpowiedzi wykonawca może ponownie złożyć 
nieaktualne zaświadczenie, licząc, że zamawia-
jący będąc zwolennikiem wąskiej interpretacji 

art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, uzna to za działanie 
wystarczające do tego, by uchylić się od zatrzy-
mania wadium. 

Jeżeli jednak zamawiający podejmie kroki mające 
na celu ustalenie, czy nieuzupełnienie lub niepra-
widłowe uzupełnienie określonych dokumentów 
wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 
wykonawca może próbować przedstawić argumen-
tację na swoją obronę. 

Z opisu stanu faktycznego nie wynika, z jakiej przy-
czyny ZUS odmówił wydania zaświadczenia. Zazwy-
czaj taka sytuacja występuje wówczas, gdy płatnik 
posiada zadłużenie. Nie można jednak wykluczyć, 
że w tym konkretnym przypadku wykonawca bę-
dzie w stanie przekonująco argumentować, a za-
mawiający dokona indywidualnej, korzystnej dla 
niego oceny stanu faktycznego.

Podstawa prawna
• art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.).
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Tryby i sposoby udzielania zamówień 

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 

Wspólne udzielanie zamówień w jednym projekcie 
może stwarzać problem – skorzystaj z podpowiedzi 

Justyna Andała-Sępkowska
prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

WYJAŚNIENIE 
Ustawa Pzp nie zawiera regulacji wskazujących, jak 
należy szacować wspólne zakupy. 

Gdy zamawiający działa sam…
Właściwe wydaje się podejście, zgodnie z którym sza-
cowanie wartości zamówień udzielanych w ramach 
projektów powinno się odbywać poprzez ustalenie 
z należytą starannością planowanej liczby usług, 
dostaw czy robót budowlanych tego samego rodza-
ju oraz oszacowanie łącznej wartości tak wyodręb-
nionych zamówień w odniesieniu dla całego okresu 
realizacji projektu. 

Każdy z zamawiających może samodzielnie udzie-
lić zamówienia na swój zakres w ramach projektu 
w procedurze właściwej dla łącznej wartości zamó-
wień tego samego rodzaju. Do tej wartości dolicza-
ne są tożsame zamówienia danego zamawiającego 
nieobjęte projektem.

Gdy wespół w zespół…
W sytuacji gdy zamawiający decydują się na wspólne 
przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamó-
wienia, wyznaczają spośród siebie zamawiające-
go upoważnionego do przeprowadzenia procedury 
i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. 

PYTANIE W 2019 roku gmina realizuje projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach tego 
projektu planowane są do udzielenia zamówienia przez dwóch zamawiających A i B (dwie jednostki organi-
zacyjne gminy), z czego jedno zamówienie będzie udzielane wspólnie przez te jednostki. Wartość zamówienia 
wspólnego to kwota ok. 51 mln zł netto, z czego 4 mln zł to część, za którą odpowiada zamawiający A. Oprócz 
powyższego zamówienia zamawiający A będzie w tym roku, w ramach tego samego projektu, ogłaszał trzy in-
ne zamówienia tego samego rodzaju (będzie je przeprowadzał sam i nie będą to zamówienia wspólne z zama-
wiającym B). Łączna wartość trzech zamówień wynosi ok. 23 mln zł netto. Jak ustalić wartość zamówienia dla 
tego jednego wspólnego zamówienia, które będzie realizowane przez dwie jednostki? Czy należy doliczyć do 
niej kwoty trzech pozostałych zamówień realizowanych przez zamawiającego A, tj. 51 mln zł + 23 mln zł, czy 
wartością szacunkową zamówienia będzie tylko kwota wspólnego zamówienia? Jak ustalić wartość zamówie-
nia dla pozostałych 3 zamówień dla zamawiającego A, tj. czy do 23 mln zł netto doliczyć wartość zamówienia 
wspólnego w całości, tj. 51 mln zł netto (łącznie 74 mln)? Czy też do 23 mln zł netto doliczyć wyłącznie wartość 
zamówienia udzielanego wspólnie w tej części, która dotyczy zamawiającego A, tj. 4 mln zł (łącznie 27 mln zł)?

ODPOWIEDŹ  W sytuacji gdy niezależne od siebie podmioty zamawiające realizują wspólnie projekt, nie są 
zobowiązane do wspólnego szacowania wartości zamówień, których zamierzają udzielić w swoim imieniu. 
Ustawa Pzp nigdzie nie zobowiązuje do łączenia zamówień udzielanych przez różnych zamawiających w ra-
mach realizowanego przez nich wspólnego projektu.
Jednocześnie jednak dopuszcza w art. 16 możliwość wspólnego zorganizowania postępowania przez kil-
ka podmiotów, spośród których jeden zostaje upoważniony do jego przeprowadzenia. W takim przypadku 
wartością szacunkową zamówienia będzie łączna wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju. Sam 
wybór sposobu udzielania zamówień pozostaje w gestii lidera oraz partnerów projektu i powinien zostać 
opisany w umowie partnerskiej.
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Tryby i sposoby udzielania zamówień 

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Wówczas to ten wyznaczony zamawiający powinien 
doliczyć wartość zamówienia objętego wspólnymi 
zakupami do innych tożsamych zamówień realizo-
wanych przez niego w jednostce.

Ministerstwo się z nami zgadza 
W piśmie Ministerstwa Rozwoju Departamentu Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego z 4 października 
2016 r. przedstawiającym stanowisko Instytucji Za-
rządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edu-
kacja Rozwój, dotyczące interpretacji Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu-
szu Spójności na lata 2014–2020 czytamy: „(...) Na-
tomiast wytyczne (zarówno w wersji z 10 kwietnia 
2015 r. Jak i 19 września 2016 r.) nie nakładają na 
beneficjenta jako lidera współodpowiedzialnego za 
realizacje projektu partnerskiego obowiązku sza-
cowania wartości zamówienia z uwzględnieniem 
wartości zamówień planowanych do realizacji przez 
poszczególnych jego partnerów. W związku z tym, że 
lider i partner stanowią odrębne podmioty posia-
dające samodzielność finansową, jako zamawiający 
udzielają zamówienia związanego z ich własną dzia-
łalnością, a więc wartość udzielanego zamówienia 
ustala się odrębnie (...)”.

UZP jest za
Dodatkowo w opinii Urzędu Zamówień Publicznych 
pt.: „Wspólne udzielanie zamówień art. 16 ustawy 
Pzp” czytamy: „(...) Ustawa Pzp nie wymaga spełnie-
nia jakichkolwiek przesłanek dla podjęcia decyzji 
o udzieleniu zamówienia wspólnie, co oznacza, że za-
mawiający mogą skorzystać z dyspozycji art. 16 ust. 1 
ustawy Pzp w każdym przypadku, jeżeli uznają to za 
uzasadnione i na podstawie zawartego między sobą 
porozumienia przeprowadzić wspólnie postępowanie 
i udzielić wspólnie zamówienia. 

W tym celu zobowiązani są oni wyznaczyć spośród 
siebie zamawiającego, którego upoważnią do prze-
prowadzania postępowania i udzielenia zamówienia 
w ich imieniu i na ich rzecz. Powyższe nie oznacza 
jednak, że w wyniku upoważnienia jednego z za-
mawiających do przeprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających, tracą oni status 

»zamawiających« w tym postępowaniu. 
Udzielenie upoważnienia w takiej sytuacji ma bowiem 
jedynie uzasadnienie organizacyjne i służy uzyskaniu 
formalnej podstawy do wykonywania przez jednego 
z zamawiających czynności związanych z przepro-
wadzeniem postępowania i udzieleniem zamówienia 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających. Po-
za samym upoważnieniem jednego z zamawiających 
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia za-
mówienia wskazane jest, by zamawiający w ramach 
umowy lub porozumienia szczegółowo uregulowali 
relacje pomiędzy sobą. 

Przy czym, należy zaznaczyć, że analogicznie, jak 
w przypadku upoważnienia, zawarcie w tych okolicz-
nościach umowy lub porozumienia, nie oznacza, że 
tylko jedna ze stron takiej umowy lub porozumienia 
posiada status zamawiającego. Umowa, jak zostało już 
wskazane powyżej, służy jedynie określeniu charakteru 
wzajemnych stosunków pomiędzy zamawiającymi, 
którzy wyrażają wolę wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia. 

Mając bowiem na względzie fakt, że przeprowadze-
nie postępowania i udzielenie zamówienia łączy się 
z zaciągnięciem zobowiązań finansowych i zazwyczaj 
istnieje potrzeba kompensacji wydatków, zamawiający 
wspólnie udzielający zamówienia, powinni w ramach 
umowy lub porozumienia uregulować w sposób trans-
parentny wszelkie kwestie związane ze swym udzia-
łem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia, w tym 
również rozliczenia finansowe pomiędzy stronami. 

Dodatkowo, zamawiający działający na podstawie 
art. 16 ustawy Pzp, powinni precyzyjnie określić 
w umowie lub porozumieniu wymagania dotyczą-
ce samego zamówienia, jak również mogą wskazać 
zasady, jakie będą obowiązywały w ramach pro-
wadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
(np. powołanie członków i sposób działania komisji 
przetargowej, kryteria wyboru oferty najkorzystniej-
szej, warunki udziału w postępowaniu, ewentualne 
wynagrodzenie dla podmiotu przeprowadzającego 
w imieniu pozostałych postępowanie itp.)”.

Podstawa prawna
• art. 16 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).



Bibliotekę wydań archiwalnych znajdziesz na zamowienia-publiczne.wip.pl Październik 2018 | 21

Tryby i sposoby udzielania zamówień  

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

Renata Dzikowska
radca prawny specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych, naczelnik 
w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych
Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko Urzędu Zamówień 
Publicznych.

WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 

Nowe przepisy i orzeczenia KIO

WYJAŚNIENIE 
Zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy Pzp jeżeli zamówienie 
publiczne obejmuje usługi lub dostawy klasyczne 
oraz usługi określone w załączniku XIV do dyrekty-
wy 2014/24/UE lub w załączniku XVII do dyrektywy 
2014/25/UE, do udzielenia zamówienia stosuje się 
przepisy dotyczące tych usług lub dostaw, których 
szacowana wartość jest większa.

Jeśli przy okazji realizacji ww. zamówienia byłaby 
konieczność wykonania innych usług lub dostaw, 
które byłyby zamówieniami klasycznymi, wówczas 
należałoby kierować się art. 5 i art. 5c ust. 2 usta-
wy Pzp. Wówczas udzielając takiego „mieszanego” 
zamówienia, trzeba byłoby stosować przepisy do-

tyczące tych usług lub dostaw, których szacowana 
wartość jest większa.

Skoro zamawiający zamierza udzielić zamówienia 
jedynie na kompleksową organizację wydarzenia, 
wolno mu przeprowadzić postępowanie zgodnie 
z przepisami rozdziału 6 ustawy Pzp.

Podstawa prawna
• art. 5c ust. 2 oraz rozdział 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.),

• załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE lub załącznik 
XVII do dyrektywy 2014/25/UE.

Czy kompleksowa organizacja imprezy stanowi 
usługę społeczną? 

Mariola Kubicka
były audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, 
specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem, 
prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz 
kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych, aktualnie pracownik działu zamówień 
publicznych w dużej instytucji zamawiającej

PYTANIE W jakim trybie należy udzielić zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia, w skład które-
go wchodzą różne elementy, np. zapewnienie sali, noclegów, cateringu, gadżetów promocyjnych, prelegentów, 
transportu oraz jego promocja? Czy można traktować taką organizację całościowo jako usługę? Czy mając na 
uwadze art. 5c ust. 2 ustawy Pzp, taka organizacja powinna być traktowana jako zamówienie mieszane i należy 
porównywać ceny szacunkowe poszczególnych elementów składających się na zamówienie? 

ODPOWIEDŹ Zamówienie dotyczące kompleksowej organizacji wydarzenia jest usługą, o której mowa w za-
łączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. A zatem do je-
go udzielenia będą miały zastosowanie przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp „Zamówienia na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi”.

Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, email: cok@wip.pl
ZAMÓW W KSIĘGARNI NA FABRYKAWIEDZY.COM

Centrum Obsługi Klienta:
tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10

e-mail: cok@wip.pl

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW
PODMIOTÓW TRZECICH

SZKOLENIE VIDEO
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KONSORCJA I PODWYKONAWCY
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
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Aktualności 

Nowe przepisy, opinie prawne i komentarze UZP

Zmiany w prawie i orzecznictwo KIO
5 ważnych spraw związanych z elektronizacją postępowań unijnych 

Procedury dotyczące zamówień o większych wartościach tj. równych progom unijnym lub od niej wyż-
szych od 18 października br. muszą być prowadzone w pełni elektronicznie. Dla zamawiających i wy-
konawców to prawdziwa rewolucja. Przypominamy o 5 ważnych kwestiach związanych z tym tematem. 

1. Jednym z podstawowych obowiązków zamawiają-
cego jest zapewnienie, aby narzędzia i urządzenia 
wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
oraz ich właściwości techniczne były: niedyskry-
minujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne 
z produktami służącymi elektronicznemu prze-
chowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych 
będącymi w powszechnym użyciu. Część zamawiają-
cych będzie korzystać do prowadzenia postępowań 
z komercyjnych portali zakupowych, a część z bez-
płatnego miniPortalu, o czym należy poinformować 
wykonawców już w dokumentacji postępowania. 

2. Zamawiający powinni uwzględnić w postanowie-
niach siwz wymagania związane z elektronizacją 
postępowań o zamówienie publiczne. Dotyczy to 
przede wszystkim podania w niej wymagań tech-
nicznych i organizacyjnych odnoszących się do wy-
syłania i odbierania dokumentów elektronicznych 
i informacji przekazywanych przy ich użyciu. Warto 
pamiętać, że środkiem komunikacji elektronicznej 
począwszy od 18 października br. nie jest już faks. 

3. W przypadku „dokumentów” opatrzonych kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym zamawiający 
będzie musiał sprawdzić po pierwsze, czy zostały 
podpisane przez uprawnioną osobę, a po drugie – 
czy podpis elektroniczny jest kwalifikowany i ważny.

4. Kluczowym obowiązkiem zamawiających będzie 
także odpowiednie przechowywanie dokumentów 

elektronicznych w tzw. elektronicznym archiwum, 
tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
spełniającego określone przepisami wymagania.

5. Od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzają-
cych obowiązek elektronicznej komunikacji pomię-
dzy wykonawcami a zamawiającym wykonawca 
musi spodziewać się także zmiany reguł wnoszenia 
wadium, jeżeli wybierze formę inną niż pieniądz 
(np. gwarancję bankową lub ubezpieczeniową). 
Skoro wszelkie dokumenty składane w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
powinny być przekazywane za pośrednictwem 
elektronicznych środków komunikacji, to zgodnie 
ze stanowiskiem Departamentu Prawnego UZP 
(pismo z 2018 roku w odpowiedzi na zapytanie 
centralnego zamawiającego – Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej) obowiązek ten dotyczy 
również czynności przekazania zamawiającemu 
dokumentu wadium zabezpieczającego ofertę.

Szczegóły związane z elektronizacją zamówień pub-
licznych znajdziesz w kolejnych wydaniach czasopisma 
„Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”. 

Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych, była 
wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,  w latach 
2010–2016 dyrektor departamentu zamówień 
publicznych w dużej instytucji zamawiającej 

Podpis elektroniczny od 18 października br. – praktyczne aspekty

Dowiedz się, czy podpis elektroniczny używany w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien 
być opatrzony adnotacją, że jest wykorzystywany w imieniu danego podmiotu, np. przedsiębiorstwa 
wykonawcy. Sprawdź także, czy osoba fizyczna, która dysponuje podpisem, może go używać w celach 
prywatnych. Przygotuj się na stosowanie przepisów o elektronizacji zamówień unijnych. 

Czytelnik zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie wy-
magany konkretny rodzaj kwalifikowanego podpisu. Ma 
wątpliwości, które z poniższych rozwiązań będzie właściwe:

1) osoba dysponuje standardowym podpisem ze swo-
im imieniem i nazwiskiem i może z niego korzystać 
w celach służbowych z załączeniem odpowiednie-
go pełnomocnictwa nadanego przez pracodawcę 
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Aktualności 

Opracowanie:
Justyna Rek-Pawłowska 
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik 
działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO i sporządzający opinie prawne 
z zakresu prawa zamówień publicznych

oraz ten sam rodzaj podpisu wykorzystywać do 
celów prywatnych (np. w kontaktach z urzędami),

2) kwalifikowany podpis elektroniczny zawiera iden-
tyfikację firmy, którą reprezentuje dana osoba 
fizyczna.

Ważne przy tym, że pracownik zawsze załącza do 
oferty pełnomocnictwo, ponieważ nie figuruje w do-
kumentach firmowych jako osoba uprawniona do 
reprezentacji.

Komentarz eksperta
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego wymagany będzie ważny kwalifikowany podpis 
elektroniczny wystawiony przez jedno z uprawnio-
nych centrów certyfikujących. 

W art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wymaga się, aby JEDZ, 
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu zostały sporządzone, pod rygorem nie-
ważności, w postaci elektronicznej i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest przypo-
rządkowany wyłącznie do składającej go osoby 
(np. Jana Kowalskiego). Jest on sporządzany przez 
tę osobę za pomocą podlegających jej wyłącznej 
kontroli bezpiecznych urządzeń oraz danych służą-
cych do składania podpisu. Jest przy tym również 

powiązany z danymi, do których został dołączony 
w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmia-
na jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może zawierać 
(a zatem nie musi) informacje określające, w czy-
im imieniu występuje subskrybent. To oznacza, że 
można wykorzystać kwalifikowany podpis elektro-
niczny „standardowy”, gdzie jest imię i nazwisko 
osoby, dla której podpis został przyporządkowany 
(używany również w celach prywatnych). Nie jest 
wymagane, aby był to kwalifikowany podpis elek-
troniczny z identyfikacją firmy, którą reprezentuje 
dana osoba.

Bez względu na to, którą z „form” podpisu wybierze 
pracownik wykonawcy, zawsze należy przedstawić 
pełnomocnictwo, z którego będzie wynikać jego prawo 
do reprezentacji danego podmiotu (jeżeli nie wynika 
ono z zasad reprezentacji zawartych w odpowiednich 
dokumentach rejestrowych). Są to zatem niezależne 
od siebie kwestie.

Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych, była 
wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 
2010–2016 dyrektor departamentu zamówień 
publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Ważne zmiany w prawie

Odpowiedzi na pytania do siwz mają charakter bezwzględnie wiążący

Odpowiedzi na pytania udzielane przez zamawiającego stanowią integralną część siwz. Pogląd ten 
jest ugruntowany w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych, a co za tym 
idzie, zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, są nimi związani (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 
z 11 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 929/18).

Nie bez znaczenia pozostaje umocnienie tego twier-
dzenia, poprzez jednoznaczne wskazanie w rozpozna-
wanym postępowaniu w treści siwz, że „w przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treś-
cią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą na-
leży przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego”.

Wobec tego nie ulega wątpliwości, że wykonawca jest zo-
bowiązany do wykazania spełniania wymogów zmodyfi-
kowanych odpowiedzią zamawiającego na zadane pytanie.

Agata Hryc-Ląd 
praktyk z wieloletnim doświadczeniem 
w dziedzinie zamówień publicznych, członek 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów 
Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest 
doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji 
poświęconych problematyce związanej z prawem 
zamówień publicznych, obecnie koordynuje 
projekty środowiskowe, współfinansowane ze 
środków europejskich i „funduszy norweskich” 
w Państwowym Instytucie Badawczym



Aktualności 

ZESTAW DODATKOWYCH USŁUG I SERWISÓW
DOSTĘPNYCH DLA CZYTELNIKÓW:

Wydanie ONLINE znajdziesz na
zamowienia-publiczne.wip.pl

Dostęp do wersji elektronicznej
na zamowienia-publiczne.wip.pl: 
na stronie archiwum numerów oraz 
jeszcze więcej praktycznych porad.

Indywidualne konsultacje ekspertów
– na Państwa pytania eksperci odpowiadają 
drogą e-mailową.

e-Serwis „Zamówienia publiczne 
przy kawie"
– wysyłany dwa razy w tygodniu 
bezpośrednio na Twój e-mail, a w nim 
rzeczowe wskazówki, jak skutecznie 
i prawidłowo stosować przepisy Pzp.

Porady i praktyczne wskazówki
nt. stosowania przepisów – poznasz 
problemy innych zamawiających 
i wykonawców oraz sposoby radzenia 
sobie z nimi.

W następnych wydaniach:
• Dobór urządzeń do wykonania zamówienia może zostać objęty tajemnicą przed-

siębiorstwa
Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę m.in. karty katalogowe i certyfikaty. Argumentuje, 
że dokumenty te zawierają informacje dotyczące proponowanych urządzeń, a dobrano je 
specjalnie na potrzeby przetargu i dostosowano do określonych w siwz potrzeb. Twierdzi, 
że stanowi to jego know-how. Jak ocenić ofertę? 

• Czy trzeba sprawdzać, czy zobowiązanie podmiotu trzeciego zostało podpisane 
przez uprawnioną osobę?
W przetargu nieograniczonym (z procedurą odwróconą) jeden z wykonawców powołał 
się na zasoby zagranicznego podmiotu trzeciego. Oferta zawierała zobowiązanie tego 
podmiotu do realizacji części zamówienia podpisane przez dyrektora generalnego. Jedno-
cześnie nie dołączono do niej żadnego dokumentu, który potwierdziłby, że osoba ta jest 
umocowana do reprezentowania podmiotu. Czy trzeba ten fakt sprawdzić?

• Obowiązek osobistego wykonania zamówienia na usługę nadzoru – sprawdź, czy 
jest dozwolony 
Czy zamawiający ogłaszając przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nad-
zoru dla budowy kanalizacji sanitarnej, może zastrzec obowiązek osobistego wykonania 
całości zamówienia przez wykonawcę?
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