Zał cznik
do Uchwały Nr 95 / 07
Zarz du Powiatu Pabianickiego
z dnia 4 czerwca 2007 roku
WYTYCZNE
w sprawie stosowania procedur przewidzianych ustaw - Prawo zamówie publicznych
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
I. WST P
1. Ilekro w niniejszych wytycznych mowa jest o:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/

k/
l/

m/
n/
o/

ustawie - nale y przez to rozumie ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówie publicznych1,
Pzp - nale y przez to rozumie ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówie publicznych,
Prezesie Urz du - nale y przez to rozumie Prezesa Urz du Zamówie Publicznych,
Urz dzie - nale y przez to rozumie Urz d Zamówie Publicznych,
Zarz dzie Powiatu - nale y przez to rozumie Zarz d Powiatu Pabianickiego,
Staro cie - nale y przez to rozumie Starost Pabianickiego lub Wicestarost
Pabianickiego,
Pełnomocniku – nale y przez to rozumie Pełnomocnika Zarz du Powiatu Pabianickiego
do Spraw Zamówie Publicznych,
Starostwie - nale y przez to rozumie Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
Komisji Przetargowej - nale y rozumie stał Komisj Przetargow powołan odr bn
uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego,
naczelniku wydziału i wydziale - nale y przez to rozumie naczelnika wydziału
i wydział merytorycznie wła ciwy do prowadzenia post powania o udzielenie zamówienia
- prowadz cy post powanie w zakresie merytorycznej wła ciwo ci wydziału stosownie do
przedmiotu dostaw, usług lub robót budowlanych,
zamawiaj cym – nale y przez to rozumie odpowiednio do zakresu obowi zków i
uprawnie okre lonych odpowiednimi uchwałami Zarz du Powiatu Pabianickiego –
Pełnomocnika, Komisj Przetargow i naczelnika wydziału i wydział,
progach unijnych -rozumie si przez to kwoty równe lub przekraczaj ce odpowiednio:
- 211 000 euro – dla dostaw i usług,
- 5.278 000 euro – dla robót budowlanych
dla zamówie udzielanych przez Zarz d Powiatu Pabianickiego,
UOPWE – skrót ten oznacza Urz d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
UZP – skrót ten oznacza Urz d Zamówie Publicznych,
SIWZ – skrót ten oznacza specyfikacj istotnych warunków zamówienia.

2. Tryby udzielania zamówie publicznych
Podstawowymi trybami udzielania zamówienia publicznego s przetarg nieograniczony oraz przetarg
ograniczony ( art. 10 ust. 1 ustawy). Zamawiaj cy mo e udzieli zamówienia w trybie:
- negocjacji z ogłoszeniem
- dialog konkurencyjny
- negocjacji bez ogłoszenia
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- zamówienia z wolnej r ki
- zapytania o cen
- licytacji elektronicznej
tylko w przypadkach okre lonych w ustawie (art. 10 ust. 2 ustawy).
Składaj c wniosek o udzielenie zamówienia w trybach, innych ni
wydział winien przedstawi uzasadnienie faktyczne i prawne.
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podstawowy, merytoryczny

II.PLANOWANE I PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA – ZADANIA
WYDZIAŁU MERYTORYCZNEGO
Naczelnik merytorycznego wydziału lub upowa niony przez niego pracownik, przygotowuje
materiały niezb dne do przygotowania post powania o udzielenie zamówienia publicznego i
przekazania tych materiałów do Komisji Przetargowej.
Do zada merytorycznego wydziału nale y w szczególno ci:
1. Sporz dzenie opisu przedmiotu zamówienia i przygotowanie odpowiednich
dokumentów zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Ustalenie warto ci szacunkowej zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Sporz dzenie „Karty wydatków” i uzyskanie akceptacji upowa nionych osób.
4. Sporz dzenie wniosku do Komisji Przetargowej, zawieraj cego w szczególno ci:
- okre lenie przedmiotu zamówienia,
- propozycj trybu udzielenia zamówienia z jednoczesnym okre leniem
czy po dokonaniu ocen w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nale y
przeprowadzi aukcj elektroniczn ,
- propozycj ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- propozycj zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu post powania,
- okre lenie ródła lub ródeł finansowania zamówienia,
- ustalenie wykazu warunków udziału w post powaniu,
- ustalenie wykazu dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunku udziału w
post powaniu,
- ustalenie kryteriów oceny ofert,
- ustalenie warunków zabezpieczenia zamówienia,
- ustalenie terminu realizacji zamówienia
Wszystkie te informacje merytoryczny wydział zamieszcza we „Wniosku o podj cie czynno ci
przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1 .
Do przedmiotowego wniosku merytoryczny wydział zał cza niezb dne dokumenty wymienione
zarówno w druku wniosku, jak i niniejszych wytycznych.
Kompletny wniosek naczelnika wła ciwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w
Pabianicach powinien by zło ony do Sekretarza Komisji Przetargowej zgodnie z terminami
okre lonymi w „Rocznym Planie Zamówie Publicznych” z zachowaniem nast puj cych zasad i
terminów.
1. Zamówienia o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne.
a) Je eli w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, zamówienie ma by udzielone, wykonane przez wykonawc i zapłacone
przez zamawiaj cego ze rodków finansowych b d cych w planie finansowym lub
planie funduszu danego roku bud etowego, wniosek merytorycznej komórki
organizacyjnej do Komisji Przetargowej powinien by zło ony nie pó niej ni do dnia
31 pa dziernika
danego roku bud etowego, z jednoczesnym zachowaniem
postanowie zawartych pod lit. c).
b) Je eli w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, zamówienie ma by udzielone i wykonywane przez wykonawc od dnia 1
stycznia kolejnego roku bud etowego, wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej
do Komisji Przetargowej powinien by zło ony nie pó niej ni do dnia 15 listopada
danego roku bud etowego, z jednoczesnym zachowaniem postanowie zawartych pod
lit c). W przypadku zada inwestycyjnych finansowanych z wydatków maj tkowych,
które nie s zamieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym lub zada
remontowych finansowanych w ramach wydatków bie cych, naczelnik merytorycznie
wła ciwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowi zany
jest, przez zło eniem wniosku, uzyska decyzj Zarz du Powiatu Pabianickiego w
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sprawie realizacji danego zadania inwestycyjnego lub remontowego oraz wysoko
rodków finansowych, jakie zostan zabezpieczone w projekcie bud etu kolejnego
roku bud etowego. Do wniosku nale y wówczas zał czy wyci g z protokołu z
posiedzenia Zarz du Powiatu.
c) Wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej do Komisji Przetargowej powinien by
by zło ony nie pó niej ni na 60 dni przez planowanym terminem rozpocz cia przez
wykonawc realizacji zamówienia b d cego przedmiotem danego post powania o
udzielenie zamówienia publicznego.
d) Je eli wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej wpłyn ł do Komisji
Przetargowej z niezachowaniem terminów okre lonych pod lit. a) – c), Przewodnicz cy
Komisji w dniu wpłyni cia wniosku zawiadamia na pi mie Pełnomocnika, który
wszczyna post powanie dyscyplinarne w stosunku do kierownika tej merytorycznej
komórki organizacyjnej i podejmuje decyzj o przygotowywaniu i wszcz ciu
post powania lub o odmowie przygotowania i wszcz cia post powania.
2. Zamówienia o warto ci szacunkowej równej lub wi kszej ni progi unijne
a) Je eli w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, zamówienie ma by udzielone, wykonane przez wykonawc i zapłacone
przez Zamawiaj cego ze rodków finansowych b d cych w planie finansowym lub
planie funduszu danego roku bud etowego, wniosek merytorycznej komórki
organizacyjnej do Komisji Przetargowej powinien by zło ony nie pó niej ni do dnia
15 pa dziernika
danego roku bud etowego, z jednoczesnym zachowaniem
postanowie zawartych pod lit. c).
b) Je eli w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, zamówienie ma by udzielone i wykonywane przez wykonawc od dnia 1
stycznia kolejnego roku bud etowego, wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej
do Komisji Przetargowej powinien by zło ony nie pó niej ni do dnia 30 pa dziernika
danego roku bud etowego, z jednoczesnym zachowaniem postanowie zawartych pod
lit c). W przypadku zada inwestycyjnych finansowanych z wydatków maj tkowych,
które nie s zamieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym lub zada
remontowych finansowanych w ramach wydatków bie cych, naczelnik merytorycznie
wła ciwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowi zany
jest, przez zło eniem wniosku, uzyska decyzj Zarz du Powiatu Pabianickiego w
sprawie realizacji danego zadania inwestycyjnego lub remontowego oraz wysoko
rodków finansowych, jakie zostan zabezpieczone w projekcie bud etu kolejnego
roku bud etowego. Do wniosku nale y wówczas zał czy wyci g z protokołu z
posiedzenia Zarz du Powiatu.
c) Wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej do Komisji Przetargowej powinien
by zło ony nie pó niej ni na 60 dni przez planowanym terminem rozpocz cia przez
wykonawc realizacji zamówienia b d cego przedmiotem danego post powania o
udzielenie zamówienia publicznego.
d) Je eli wniosek merytorycznej komórki organizacyjnej wpłyn ł do Komisji
Przetargowej z niezachowaniem terminów okre lonych pod lit. a) – c), Przewodnicz cy
Komisji w dniu wpłyni cia wniosku zawiadamia na pi mie Pełnomocnika, który
wszczyna post powanie dyscyplinarne w stosunku do kierownika tej merytorycznej
komórki organizacyjnej i podejmuje decyzj o przygotowywaniu i wszcz ciu
post powania lub o odmowie przygotowania i wszcz cia post powania”.
Sekretarz Komisji Przetargowej na druku wniosku odnotowuje dat jego wpływu. Sekretarz
Komisji Przetargowej odmawia przyj cia wniosku niekompletnego (np. brak niektórych
zał czników lub brak podpisów lub niektórych podpisów na zał cznikach). Na okoliczno
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odmowy przyj cia wniosku Sekretarz Komisji Przetargowej sporz dza niezwłocznie „Notatk
słu bow ” w 3 egzemplarzach z czego po jednym egzemplarzu przekazuje Pełnomocnikowi i
naczelnikowi wła ciwej merytorycznie komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w
Pabianicach. Odmowa przyj cia wniosku jest równoznaczna z brakiem jakichkolwiek dalszych
działa Komisji Przetargowej w danym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W
przypadku rozbie no ci stanowisk Sekretarza Komisji Przetargowej i naczelnika wła ciwej
komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach w sprawie przyj cia wniosku o
rozpocz cie post powania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i innych spraw spornych w
post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzyga Pełnomocnik po wysłuchaniu
opinii Komisji Przetargowej oraz naczelnika wła ciwie merytorycznej komórki organizacyjnej
Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Decyzja Pełnomocnika jest ostateczna.
1 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia jest zarówno obowi zkiem, jak i uprawnieniem
zamawiaj cego. Na zamawiaj cym spoczywa bowiem obowi zek jasnego i precyzyjnego
okre lenia przedmiotu zamówienia. W Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowi zek
wła ciwego opisu przedmiotu zamówienia ci y na wła ciwym merytorycznie wydziale.
Sprawy dotycz ce opisu przedmiotu zamówienia ustawodawca uregulował w art. 29 –
31ustawy.
Merytoryczny wydział opis przedmiotu zamówienia sporz dza we „ Wniosku o podj cie czynno ci
przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1. W przypadku
zamówie na roboty budowlane merytoryczny wydział zał cza:
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- dokumentacj projektow lub
- program funkcjonalno – u ytkowy.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub
1.1. Zasady ogólne sporz dzania opisu przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia opisuje si w sposób jednoznaczny i wyczerpuj cy, za pomoc dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych okre le , uwzgl dniaj c wszystkie wymagania i okoliczno ci mog ce mie
wpływ na sporz dzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie mo na opisywa w sposób, który mógłby
utrudnia uczciw konkurencj . Ponadto przedmiotu zamówienia nie mo na opisywa przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba e jest to uzasadnione specyfik
przedmiotu zamówienia i mo na opisa przedmiotu zamówienia za pomoc dostatecznie dokładnych
okre le , a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy „lub równowa ny”. Poj cie równowa no ci wg
dyrektyw nale y interpretowa jako „równowa no rozwi za ”. Inaczej mówi c, oceny, czy oferta
jest równowa na czy te nie nale y dokonywa w stosunku do wymaga odnosz cych si do
przedmiotu zamówienia okre lonych przez wła ciwie merytoryczny wydział w opisie przedmiotu
zamówienia. Ustawodawca natomiast nie zawarł w przepisach adnych wytycznych odno nie
sposobów weryfikowania (przez zamawiaj cego) i jednocze nie dowodzenia (przez wykonawców) tej
równowa no ci. Wskazówk w tej kwestii znajdujemy bezpo rednio w dyrektywach, które nakazuj
umo liwienie wykonawcom dowodzenie równowa no ci w jakikolwiek sposób.
W art. 30 ustawy ustawodawca przewiduje mo liwo sporz dzenia opisu przedmiotu zamówienia z
zastosowaniem Polskich Norm przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych normy europejskie. W
przypadku braku wy ej wymienionych norm przedmiot zamówienia opisuje si z uwzgl dnieniem w
kolejno ci:
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- europejskich aprobat technicznych,
- wspólnych specyfikacji technicznych,
- norm mi dzynarodowych,
- innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez europejskie organa
normalizacyjne.
Natomiast w braku Polskich norm przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemów, uwzgl dnia si w kolejno ci:
- Polskie Normy,
- polskie aprobaty techniczne,
- polskie specyfikacje techniczne.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Stosownie do postanowie art. 31 ustawy merytorycznie wła ciwy wydział opisuje przedmiot
zamówienia na roboty budowlane za pomoc dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Je eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy – Prawo budowlane, merytorycznie wła ciwy wydział opisuje przedmiot zamówienia za
pomoc programu funkcjonalno – u ytkowego, który obejmuje opis zadania budowlanego, w którym
podaje si przeznaczenie uko czonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
Ustawodawca w ustawie nie precyzuje poj cia dokumentacja projektowa. W art. 31 ust. 4 ustawy
upowa nił wła ciwego ministra do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, szczegółowy zakres i form
dokumentacji projektowej.
Na podstawie tego upowa nienia Minister Infrastruktury w dniu 2 wrze nia 2004 r. wydał
rozporz dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego2
(dalej: rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r.). Zgodnie z § 4 tego
rozporz dzenia dokumentacja projektowa, słu ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych składa si w zale no ci od tego czy wykonanie robót budowlanych wymaga
uzyskania pozwolenia na budow i dla robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budow .
Stosownie do postanowie § 4 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r.,
dokumentacja projektowa, słu ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow , składa si w
szczególno ci z:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgl dniaj cym specyfik robót,
2) projektów wykonawczych,
3) przedmiaru robót,
4) informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odr bnych przepisów.
A zatem do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagaj ce pozwolenia na budow
merytoryczny wydział musi bezwzgl dnie posiada te dokumenty oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 31 ust. 1 ustawy ).
Merytoryczny wydział przygotowuj c post powanie, winien zwróci uwag na fakt, e jest to katalog
otwarty, czyli jest to minimum dokumentów obowi zkowych składaj cych si na dokumentacj
projektow . Ustawodawca nie przewidział, adnych odst pstw ze wzgl du na specyfik robót
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budowlanych. Brak jednego z elementów (np. projektu wykonawczego) jest naruszeniem zasad
zamówie publicznych skutkuj cym uniewa nieniem post powania na podstawie art. 93 ust. 1 pakt 7
ustawy.
Natomiast je li chodzi dokumentacj projektow , słu c do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow ,
składa si w szczególno ci z:
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umo liwiaj cych jednoznaczne okre lenie
rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowa i dokładnej
lokalizacji ich wykonywania,
2) przedmiaru robót,
3) projektów, pozwole i opinii wymaganych odr bnymi przepisami.
Podobnie jak w poprzednim przypadku jest to katalog otwarty i jest to minimalny składnik
dokumentacji projektowej jak musi posiada merytoryczny wydział do opisu przedmiotu
zamówienia.
Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane3 , (dalej: Prawo
budowlane) pozwolenia na budow nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych zwi zanych z produkcj roln i uzupełniaj cych zabudow zagrodow w
ramach istniej cej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi to ci
konstrukcji nie wi kszej ni 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówk lub gnojowic o pojemno ci do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemno ci do 30 m3 i wysoko ci nie wi kszej ni
4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stoj cych parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran erii
(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym ł czna liczba tych obiektów na
działce nie mo e przekracza dwóch na ka de 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni cieków o wydajno ci do 7,50 m3 na dob ;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni
zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysoko ci do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, słu cych jako zaplecze do bie cego
utrzymania linii kolejowych, poło onych na terenach stanowi cych własno Skarbu Pa stwa i
b d cych we władaniu zarz du kolei;
7) wolno stoj cych kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bie ni słu cych do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk wł cznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepoł czonych trwale z gruntem i przewidzianych do
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okre lonym w zgłoszeniu, o którym mowa w
art. 30 ust. 1, ale nie pó niej ni przed upływem 120 dni od dnia rozpocz cia budowy okre lonego w
zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mog znacz co oddziaływa na rodowisko w
rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska;

3
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13)gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi to ci
konstrukcji nie wi kszej ni 4,80 m, przeznaczonych wył cznie na cele gospodarki le nej i poło onych
na gruntach le nych Skarbu Pa stwa;
14) obiektów budowlanych pi trz cych wod i upustowych o wysoko ci pi trzenia poni ej 1 m poza
rzekami eglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków
krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomostów o długo ci całkowitej do 25 m i wysoko ci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu,
do 2,50 m, słu cych do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływaj cych, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania w dkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnie brzegów
rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewn trznych,
niestanowi cych konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno ci do 7 m3,
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20) przył czy: elektroenergetycznych, wodoci gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych;
21) urz dze pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewn trznymi, pa stwowej słu by
hydrologiczno-meteorologicznej i pa stwowej słu by hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jako ci wód
podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych ródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodze ;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego u ytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,
poło onych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów u ywanych przy wykonywaniu robót
budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowi cych wył cznie eksponaty wystawowe,
niepełni cych jakichkolwiek funkcji u ytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten
cel;
26) znaków geodezyjnych, a tak e obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i
rezerwatów przyrody;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obr bie budynków b d cych w u ytkowaniu.
Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 2. Pozwolenia na budow nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegaj cych na:
1) remoncie istniej cych obiektów budowlanych i urz dze budowlanych, z wyj tkiem obiektów
wpisanych do rejestru zabytków;
2) dociepleniu budynków o wysoko ci do 12 m;
3) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
4) instalowaniu tablic i urz dze reklamowych, z wyj tkiem usytuowanych na obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z
wyj tkiem reklam wietlnych i pod wietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w
rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
5) wykonywaniu urz dze melioracji wodnych szczegółowych, z wyj tkiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych,
b) urz dze melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
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6)wykonywaniu uj wód ródl dowych powierzchniowych o wydajno ci poni ej 50 m3/h oraz
obudowy uj wód podziemnych;
7) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodoci gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych;
8) przebudowie dróg, torów i urz dze kolejowych;
9)wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegaj cych na usuni ciu spłyce dna,
powstałych w czasie u ytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do
gł boko ci technicznych (eksploatacyjnych) i nachyle skarp podwodnych akwenu;
10) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
11) instalowaniu urz dze na obiektach budowlanych;
12) monta u wolno stoj cych kolektorów słonecznych.
Natomiast stosownie do postanowie art. 30 ust.1 Prawa budowlanego, zgłoszeniu wła ciwemu
organowi wymaga:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1- 3, pkt 5 -19 i pkt 21;
2) budowa, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 20, z tym e budowa przył czy wymaga sporz dzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyj tej do
pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.2 pkt 1 – 9.
Merytoryczny wydział samodzielnie opracowuj c poszczególne składniki składaj ce si na
dokumentacj projektow lub dokonuj c jej zlecenia wyspecjalizowanym firmom, musi pami ta przy
jej sporz dzaniu samodzielnie lub okre li w zamówieniu, e jej poszczególne składniki musz
spełnia wymogi okre lone w przepisach cytowanego wy ej rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze nia 2004 r. oraz e w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych nale y
okre la rodzaje materiałów , urz dze i instalacji z zachowaniem postanowie art. 29 ustawy.
1.2.1. Program funkcjonalno - u ytkowy
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy, je eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych, zamawiaj cy opisuje ten przedmiot za pomoc programu funkcjonalnou ytkowego.
Ustawa w art. 31 ust. 3 zawiera jedynie wytyczn dla okre lenia zakresu programu funkcjonalnou ytkowego, zgodnie z któr program funkcjonalno-u ytkowy winien obejmowa opis zadania
budowlanego, w którym poda nale y przeznaczenie uko czonych robót budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. program
funkcjonalno-u ytkowy to opracowanie zawieraj ce dane potrzebne do ustalenia planowanych
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Ustalony rozporz dzeniem zakres programu funkcjonalno-u ytkowego stanie si równie bardzo
po yteczny dla zamawiaj cych sam dokumentacj projektow (bez wykonania przez tego samego
wykonawc robót budowlanych). Z braku okre lenia przepisami prawa zawarto ci opisu przedmiotu
zamówienia przy zamawianiu prac projektowych obserwuje si dzisiaj bardzo du e, cz sto nawet
kilkunastokrotne, ró nice cenowe mi dzy najta sz a najdro sz ofert . Ró nice te wynikaj
najprawdopodobniej z braku wielu podstawowych informacji o zamierzeniu inwestycyjnym, a co za
tym idzie ró nej ocenie przez potencjalnych wykonawców niezb dnych do wykonania prac
projektowych. Wydaje si równie , e brak regulacji w tym zakresie jest powodem uzyskiwania przez
zamawiaj cych dokumentacji projektowej, która w trakcie realizacji robót musi by wielokrotnie
poprawiana, co z kolei skutkuje roszczeniami wykonawcy robót o zwi kszenie ceny umownej
realizacji inwestycji.
Program funkcjonalno-u ytkowy pełni szereg funkcji. Obok opisania przedmiotu zamówienia ,
stanowi podstaw obliczenia warto ci zamówienia w oparciu o planowane koszty robót budowlanych i
-9-

planowane koszty prac projektowych, przygotowania oferty wykonawcy oraz zawarcia umowy o
wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.
Maj c program funkcjonalno - u ytkowy zamawiaj cy musi okre li warto zamówienia. Dane
wynikaj ce z tego dokumentu s na wysokim stopniu uogólnienia, w zwi zku z czym planowane
koszty robot budowlanych, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych
w programie funkcjonalno - u ytkowym4 (dalej: rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja
2004 r.) nale y okre li metod wska nikow , jako sum iloczynów ilo ci jednostek odniesienia i
wska nika cenowego. Jednostki odniesienia okre la si na podstawie programu, natomiast wska niki
cenowe na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych na podstawie
powszechnie stosowanych katalogów i cenników.
1.2.2. Przedmiar robót5
Zgodnie z § 6 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. przedmiar robót
powinien zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalaj cych szczegółowy opis oraz wskazaniem wła ciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Opracowanie przedmiaru robót składa si z:
1) karty tytułowej;
2) spisu działów przedmiaru robót;
3) tabeli przedmiaru robót.
Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera nast puj ce informacje:
1) nazw nadan zamówieniu przez zamawiaj cego;
2) w zale no ci od zakresu robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia nazwy i kody :
a) grup robót,
b) klas robót,
c) kategorii robót;
3) adres obiektu budowlanego;
4) nazw i adres zamawiaj cego;
5) dat opracowania przedmiaru robót.
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w
danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówie .
Dalszy podział przedmiaru robót nale y opracowa według systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawieraj cych kosztorysowe normy nakładów
rzeczowych.
W przypadku robót budowlanych dotycz cych wielu obiektów, spisem działów nale y obj
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycz ca przygotowania
terenu powinna stanowi odr bny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.
Tabele przedmiaru robót powinny zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadaj ce robotom
podstawowym.
W tabelach przedmiaru robót nie uwzgl dnia si robót tymczasowych - robót, które s projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s przekazywane
zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wył czeniem przypadków, gdy
istniej uzasadnione podstawy do ich odr bnego rozliczania.
4
5
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Dla ka dej pozycji przedmiaru robót nale y poda nast puj ce informacje:
1) numer pozycji przedmiaru;
2) kod pozycji przedmiaru, okre lony zgodnie z ustalon indywidualnie systematyk robót lub na
podstawie wskazanych publikacji zawieraj cych kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawieraj cej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru;
4) nazw i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo ci jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;
5) jednostk miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;
6) ilo jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilo ci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by wyliczone na podstawie rysunków w
dokumentacji projektowej, wył cznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.2.3. Projekty wykonawcze
Zgodnie z postanowieniami § 5 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku
projekty wykonawcze powinny uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokładno ci niezb dnym do sporz dzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawc i realizacji robót budowlanych.
Projekty wykonawcze zawieraj rysunki w skali uwzgl dniaj cej specyfik zamawianych robót i
zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyja nieniami opisowymi, które
dotycz :
1) cz ci obiektu;
2) rozwi za budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych;
3) detali architektonicznych oraz urz dze budowlanych;
4) instalacji i wyposa enia technicznego - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu
budowlanego nie jest wystarczaj ce dla potrzeb, o których mowa w ust. 1.
Projekty wykonawcze, w zale no ci od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowi cych przedmiot
zamówienia, dotycz :
1) przygotowania terenu pod budow ;
2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz
robót w zakresie in ynierii l dowej i wodnej wł cznie z robotami wyko czeniowymi w zakresie
obiektów budowlanych;
3) robót w zakresie instalacji budowlanych;
4) robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenu.
Wymagania dotycz ce formy projektów wykonawczych przyjmuje si odpowiednio jak dla projektu
budowlanego.
1.2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowania zawieraj ce w
szczególno ci zbiory wymaga , które s niezb dne do okre lenia standardu i jako ci wykonania robót,
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wła ciwo ci wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowo ci wykonania poszczególnych robót.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zale no ci od stopnia
skomplikowania robót budowlanych, składaj si ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzajów robót według przyj tej systematyki lub grup robót.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, nale y opracowa z uwzgl dnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego
Słownika Zamówie okre laj c w nich co najmniej :
1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budow ;
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2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz
roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej;
3) roboty w zakresie instalacji budowlanych;
4) roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Wspólne wymagania dotycz ce robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia mog by uj te
w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Układ grup robót stosuje si odpowiednio do robót budowlanych polegaj cych na remoncie obiektu
budowlanego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawieraj co najmniej:
1) cz
ogóln , która powinna obejmowa :
a) nazw nadan zamówieniu przez zamawiaj cego,
b) przedmiot i zakres robót budowlanych,
c) wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawieraj ce wszystkie niezb dne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony rodowiska,
- warunków bezpiecze stwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- warunków dotycz cych organizacji ruchu,
- ogrodzenia,
- zabezpieczenia chodników i jezdni,
e) w zale no ci od zakresu robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia nazwy i kody :
- grup robót,
- klas robót,
- kategorii robót,
f) okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj i okre le nigdzie wcze niej nie
zdefiniowanych, a wymagaj cych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych oraz niezb dne wymagania zwi zane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrol jako ci –
poszczególne wymagania odnosi si do postanowie norm;
3) wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z zało on jako ci ;
4) wymagania dotycz ce rodków transportu;
5) wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko czenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych
oraz niezb dne informacje dotycz c odcinków robót budowlanych , przerw i ogranicze a
tak e wymagania specjalne;
6) opis działa zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawi zaniu do dokumentów odniesienia;
7) wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót;
8) opis sposobu odbioru robót budowlanych;
9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych;
10)dokumenty odniesienia - dokumenty b d ce podstaw do wykonania robót budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne.
Prace towarzysz ce s to prace niezb dne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych maj do odegrania jeszcze jedn rol
– winny stanowi dla zamawiaj cego podstaw okre lenia warunków, jakie winien spełnia
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potencjalny wykonawca w zakresie do wiadczenia i potencjału technicznego. Ich postanowienia, w
szczególno ci zasady: obmiaru robót, odbiorów robót lub ich elementów i sposobu rozliczania winny
by zgodne z postanowieniami umowy reguluj cymi te kwestie.
1.3. Oferty wariantowe
Definicja oferty wariantowej jest zawarta w przepisie art. 2 pkt 7 ustawy – „oferta przewiduj ca,
zgodnie z warunkami okre lonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny
ni okre lony przez zamawiaj cego sposób wykonania zamówienia publicznego”. I tylko w takim
znaczeniu nale y rozumie poj cie „oferta wariantowa”. Oznacza to, e niedopuszczalne jest
przyjmowanie powszechnego rozumienia poj cia wariantowo ci. A wi c wykonawca, w przypadku
dopuszczenia mo liwo ci zło enia oferty wariantowej nie ma prawa zaproponowa dwóch lub wi cej
warunków wykonania zamówienia (np. „za cen X w terminie Y lub za cen Z w terminie W”). Jak
wynika z przytoczonej definicji oferta wariantowa musi spełnia minimalne warunki okre lone przez
zmawiaj cego, które maj gwarantowa porównywalno
ofert. Chodzi o to, by rozwi zanie
wariantowe było równowa ne rozwi zaniu podstawowemu. Oceniaj c równowa no
ofert
wariantowych nale y bra pod uwag kryteria ekonomiczne, techniczne, organizacyjne lub
funkcjonalne6. W szczególno ci oferta wariantowa to oferta: przewiduj ca u ycie odmiennych ale co
najmniej równowa nych materiałów (np. stal zamiast betonu), zastosowanie innej technologii (np.
układ kierowania hydraulicznego zamiast elektrycznego), dodatkowe wyposa enie lub roboty
zwi kszaj ce zakres zamówienia itp. Oferty wariantowej nie nale y myli z ofert alternatywn . Ta
ostatnia oparta jest na instytucji zobowi za przemiennych i polega na przyznaniu zamawiaj cemu
prawa wyboru pomi dzy dwoma ró nymi wiadczeniami lub sposobami spełnienia wiadczenia.
Mo liwo składania ofert wariantowych pozwala optymalizowa warunki zamówienia. Wariantowy
sposób wykonania zamówienia zapewnia niejednokrotnie korzystniejsz relacj ceny oferty do jej
jako ci. W przypadku ofert wariantowych chodzi najcz ciej o jako ciowo lepsze, cz sto innowacyjne,
ale zazwyczaj dro sze rozwi zania. Aspekty te nie s brane pod uwag , gdy cena jest jedynym
kryterium oceny ofert. Zauwa y nale y, i zamawiaj cy mo e dopu ci oferty wariantowe tylko
wtedy gdy przewiduje inne obok ceny kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj cy chc c
dopu ci oferty wariantowe musi zawrze w SIWZ dwa elementy. Pierwszy to opis sposobu
przedstawienia ofert wariantowych ( art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy ). Zamawiaj cy powinien w tym
miejscu da od wykonawców, by wyra nie wskazali w ofercie rozwi zania wariantowe. Oferta
wariantowa powinna zawiera wyczerpuj cy opis wiadczenia, z uwzgl dnieniem ka dego jego
elementu niezb dnego do wykonania usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Je eli oferta wariantowa
zmienia (zast puje, uzupełnia, eliminuje, dodaje) pozycje opisu przedmiotu zamówienia, powinna
wskazywa liczb jednostek miary i ceny jednostkowe. Drugi element, który nale y zamie ci w
SIWZ to minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe ( art. 36 ust.2 pkt 4
ustawy). Nakaz okre lenia minimalnych warunków zapewnia ochron zasady równego traktowania i
jawno ci post powania oraz gwarantuje porównywalno ofert. Poj cie „minimalnych warunków” w
rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy nie zostało zdefiniowane w ustawie. Podaj c minimalne
warunki, jakim powinny odpowiada oferty wariantowe, zamawiaj cy dysponuje szerokim zakresem
uznania. Mog one dotyczy zarówno cech technicznych i jako ciowych, jak i polega na okre leniu
wymaga funkcjonalnych (tj. celów stawianych przedmiotowi zamówienia). W tym drugim przypadku
dopuszczenie oferty wariantowej na ogół jest niczym innym, jak uzupełnieniem konwencjonalnego
opisu przedmiotu zamówienia o element opisu funkcjonalnego. W tym miejscu konieczny jest
komentarz. Przedmiot zamówienia mo na opisa na dwa ró ne sposoby: konwencjonalny i
funkcjonalny. Konwencjonalny opis przedmiotu zamówienia polega na posłu eniu si przy opisie
cechami technicznymi i jako ciowymi oraz odniesieniu si do istniej cych norm (art. 30 ust. 1 – 5
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ustawy). Opisuj c przedmiot zamówienia w sposób konwencjonalny za pomoc norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiaj cy jest zwi zany istniej cymi i
stosowanymi standardami. Dlatego konwencjonalny opis przedmiotu zamówienia sprawdza si przy
zamówieniach na zestandaryzowane, ogólnie dost pne w obrocie handlowym przedmioty, usługi lub
roboty budowlane. Niekiedy potrzeby zamawiaj cego mog by na tyle szczególne, e nabycie
standardowego przedmiotu zamówienia, który wprawdzie odpowiada wymaganiom wła ciwych norm,
ale nie posiada okre lonych cech, nie zapewnia realizacji celu zało onego w ramach post powania o
udzielenie zamówienia publicznego. Licz c si z takimi potrzebami ustawa dopuszcza mo liwo
odst pienia od konwencjonalnego opisu przedmiotu zamówienia na rzecz opisu funkcjonalnego.
Zapewnia on wybór niestandardowego rozwi zania, które w sposób optymalny spełni indywidualne
potrzeby zamawiaj cego. Opis funkcjonalny polega na wskazaniu wymaga funkcjonalnych.
Wymagania te musz zapewnia dokładny opis przedmiotu zamówienia (art. 30 ust. 6 ustawy ). Tak
wi c powinny by na tyle precyzyjne i jednoznaczne, aby wykonawcy mogli wyrobi sobie jasny
pogl d na temat przedmiotu zamówienia, a tak e na tyle wyczerpuj ce, aby wynikały z nich wszystkie
warunki i okoliczno ci maj ce wpływ na sporz dzenie oferty. Z opisu powinien wynika zarówno cel
zamówienia, jak i wymaga dotycz cych aspektów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i
funkcjonalnych, tak by zagwarantowana była porównywalno ofert. Główna zaleta funkcjonalnego
opisu przedmiotu zamówienia polega na tym, e nie narzuca on wykonawcom okre lonych rozwi za
technicznych, lecz pozostawia im znaczn swobod w kształtowaniu warunków oferty. Dzi ki temu
zamawiaj cy mo e otrzyma i porówna ró ne rozwi zania, wreszcie wybra to spo ród nich, które w
sposób optymalny, pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym, odpowiada jego
potrzebom. Cele funkcjonalnego opisu przedmiotu zamówienia s wi c generalnie podobne do
celów, które powinny towarzyszy decyzji o dopuszczeniu mo liwo ci składania ofert
wariantowych. Ze wzgl du na podobie stwo funkcji obu instytucji minimalne warunki, jaki powinny
odpowiada oferty wariantowe, powinny z reguły polega na wskazaniu wymaga funkcjonalnych.
Wymagania te musz zapewnia dokładny opis przedmiotu zamówienia ( art. 30 ust.6 ustawy per
analogiam). Powinny by na tyle precyzyjne i jednoznaczne, aby wykonawcy mogli sobie wyrobi
jasny pogl d na temat ram rozwi zania wariantowego, ale tak e na tyle wyczerpuj ce, aby wynikały z
nich wszystkie warunki i okoliczno ci maj ce wpływ na sporz dzenie oferty wariantowej. Z opisu
powinien wynika zarówno cel rozwi zania wariantowego, jak i wymagania dotycz ce aspektów
technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych, tak by zagwarantowana była
porównywalno
ofert. Dlatego minimalne warunki musz by równowa ne pod wzgl dem
technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym lub funkcjonalnym wzgl dem rozwi zania
podstawowego. Swoje oczekiwania dotycz ce minimalnych warunków zamawiaj cy powinien
zawrze w poszczególnych pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, np. wymagania w zakresie
no no ci mostu lub trwało ci i wytrzymało ci nawierzchni drogi.
Je eli przewiduje si mo liwo składania ofert wariantowych to powy sze wymagania powinien
przygotowa merytoryczny wydział, zamieszczaj c stosowne zapisy w odpowiednim punkcie
„Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 1. Zapisy w tym wniosku dotycz ce opisu przedmiotu zamówienia, w przypadku
dopuszczenia mo liwo ci składania ofert wariantowych, powinny by przygotowane przez
merytoryczny wydział, z uwzgl dnieniem powy ej opisanych przesłanek.
2. USTALENIE WARTO CI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
Planuj c zamówienie, przed ustaleniem warto ci szacunkowej zamówienia, merytoryczny wydział
zobowi zany jest do przeprowadzenia rozeznania rynku robót/ dostaw. Nale y zebra informacje
dotycz ce:
- cen materiałów,
- robót dost pnych na rynku,
- wykonawców działaj cych na rynku,
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- stosowanych technologii,
- charakterystyki u ytkowej dost pnych produktów
W prowadzonym rozeznaniu rynku nale y zgromadzi informacje z prasy fachowej i codziennej,
wydawnictw reklamowych i promocyjnych oraz nale y wykorzysta do wiadczenie zawodowe
pracowników wydziału.
Udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi nale y poprzedzi analiz zapotrzebowania na dostawy
lub usługi b d ce przedmiotem zamówienia. Przy sporz dzaniu analizy nale y:
- obliczy zu ycie materiałów za poprzedni rok, przedstawiaj c uzasadnienie wyliczenia
w oparciu o dokumenty rozchodu,
- w przypadku zakupu materiałów, które nie były dotychczas zamawiane nale y ustali
orientacyjne zu ycie według norm podawanych przez producenta.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy podstaw ustalenia warto ci zamówienia jest całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiaj cego z
nale yt staranno ci .
Zamawiaj cy nie mo e w celu unikni cia stosowania przepisów ustawy dzieli zamówienia na cz ci
lub zani a jego warto ci ( art. 32 ust. 2 ustawy).
Ustalenia warto ci zamówienia merytoryczny wydział dokonuje nie wcze niej ni 3 miesi ce przed
dniem wszcz cia post powania, je eli przedmiotem zamówienia s dostawy lub usługi, oraz nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed dniem wszcz cia post powania, je eli przedmiotem s roboty
budowlane ( art. 35 ust. 1 ustawy).
Je eli po ustaleniu warto ci zamówienia nast piła zmiana okoliczno ci maj cych wpływ na dokonane
ustalenie, merytoryczny wydział przed wszcz ciem post powania dokonuje zmiany warto ci
zamówienia ( art. 35 ust. 2 ustawy ).
Je eli merytoryczny wydział planuje udzielenie zamówienia na czas nieoznaczony , warto ci
zamówienia jest warto ustalona z uwzgl dnieniem okresu 48 miesi cy wykonywania zamówienia.
W przypadku udzielania zamówienia na czas oznaczony, warto zamówienia merytoryczny wydział
ustala w nast puj cy sposób:
- je eli zamówienie ma by udzielone na czas nie dłu szy ni 12 miesi cy, warto ci
zamówienia jest warto ustalona z uwzgl dnieniem okresu wykonywania zamówienia.
- je eli zamówienie ma by udzielane na czas dłu szy ni 12 miesi cy, warto ci
zamówienia jest warto ustalona z uwzgl dnieniem okresu wykonywania zamówienia,
a w przypadku zamówie , których przedmiotem s dostawy nabywane na podstawie
umowy dzier awy, najmu lub leasingu z uwzgl dnieniem równie warto ci ko cowej
przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Warto szacunkowa zamówienia powinna zosta ustalona na pi mie w formie „Notatki słu bowej”
na odpowiednim (w zale no ci od przedmiotu lub charakteru zamówienia) na odpowiednim
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2, 2a, 2b, 2c,2d, 2e, 2f , 2g, 2h lub 2i.
Warto 1 euro ustala si na podstawie obowi zuj cego rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie redniego kursu złotego w stosunku do euro stanowi cego podstaw przeliczania warto ci
zamówie publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy. Aktualnie warto 1 euro jest
okre lona w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie redniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowi cego podstaw przeliczenia warto ci zamówie
publicznych7 i wynosi 4,3870.
Oba te dokumenty s podstaw do sporz dzenia „Karty wydatku”, której wzór został okre lony
uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie procedur kontroli finansowej.
Powy sze dokumenty sporz dza si na ka d okoliczno dokonywania wydatków ze rodków
publicznych (w tym równie do 14.000 euro).
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Wszystkie czynno ci okre lone w niniejszym punkcie wykonuje wła ciwy merytorycznie
wydział.
W przypadku gdy ten sam rodzaj wydatku (np. zakup materiałów biurowych, ogłoszenia w prasie,
zakup paliwa, zakup artykułów spo ywczych, zlecenie usług wy ywienia itd.) dokonywany jest przez
wi cej ni jeden wydział, sporz dza si jedn „Kart wydatku” obejmuj c wszystkie planowane
wydatki danego rodzaju w danym roku bud etowym. W takim przypadku za sporz dzenie „Karty
wydatku” odpowiedzialne jest Biuro Zarz du Powiatu na podstawie zło onych pisemnych
wniosków pozostałych wydziałów, zgodnie procedurami i w terminach przewidzianych przy
projektowaniu bud etu Powiatu Pabianickiego a okre lonych stosown Uchwał Zarz du Powiatu . W
takim przypadku „Kart wydatku” przygotowuje Biuro Zarz du Powiatu a podpisuj wszyscy
naczelnicy, którzy realizowa b d dany rodzaj wydatku a w imieniu Zarz du Sekretarz Powiatu.
Pełnomocnik prowadzi w formie elektronicznej „Rejestr Kart Wydatków” na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 3.
2.1. Ustalenie warto ci szacunkowej, je eli zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci składania
ofert cz ciowych albo udzielania zamówienia w cz ciach oraz je eli zamawiaj cy nie
przewiduje zamówie uzupełniaj cych albo prawa opcji.
Je eli merytoryczny wydział w przygotowywanym post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, nie przewiduje mo liwo ci składania ofert cz ciowych albo udzielania zamówienia w
cz ciach oraz je eli wydział ten nie przewiduje zamówie uzupełniaj cych albo prawa opcji,
warto ci szacunkow zamówienia jest całkowite wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone przez merytoryczny wydział z nale yt staranno ci .Ustawa nie definiuje
sformułowania „nale yta staranno . W prawie cywilnym funkcjonuje poj cie „nale ytej staranno ci”
wymaganej od dłu nika. Jest on obowi zany do staranno ci ogólnie wymaganej w stosunkach danego
rodzaju, a w zakresie prowadzonej przez niego działalno ci gospodarczej nale yt staranno okre la
si przy uwzgl dnieniu zawodowego charakteru tej działalno ci (art. 355 Kc). W zamówieniach
publicznych nie chodzi o nale yt staranno wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego,
lecz o nale yt staranno zamawiaj cego w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, i to
w tym zakresie, który wi e si z podstaw ustalenia warto ci zamówienia.Uwzgl dniaj c ró nice, o
których mowa, wynikaj ce z charakteru prowadzonej działalno ci gospodarczej i jej celu, nale y
stosowa do zamawiaj cego w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym ustalenia
warto ci zamówienia tak sam miar nale ytej staranno ci, jakiej oczekuje si od wykonawcy umowy
w sprawie zamówieniapublicznego8
Pracownik merytorycznego wydziału sporz dza „Notatk słu bow ” na odpowiednim formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2.
2.2. Ustalanie warto ci szacunkowej zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
składania ofert cz ciowych albo udziela zamówienia w cz ciach
Je eli merytoryczny wydział w przygotowywanym post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, dopuszcza mo liwo składania ofert cz ciowych albo zamierza udzieli zamówienia w
cz ciach, z których ka da stanowi przedmiot odr bnego zamówienia, warto ci szacunkow
zamówienia jest ł czna warto poszczególnych cz ci zamówienia.
Na okoliczno dopuszczenia mo liwo ci składania ofert cz ciowych albo udzielania zamówienia w
cz ciach, pracownik merytorycznego wydziału sporz dza „Notatk słu bow ” na odpowiednim
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2a lub 2b.
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2.3. Ustalanie warto ci szacunkowej zamówienia, je eli zamawiaj cy przewiduje zamówie
uzupełniaj cych
Przy ustalaniu warto ci zamówienia w post powaniu, w którym zamawiaj cy przewiduje w okresie 3
lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówie uzupełniaj cych, stanowi cych odpowiednio
nie wi cej ni 50 % lub 20% warto ci zamówienia podstawowego i polegaj cych na rozszerzeniu
dostawy, usługi lub robót budowlanych, przy ustaleniu warto ci zamówienia uwzgl dnia si warto
zamówie uzupełniaj cych.
Art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy opisuje przesłank zastosowania trybu zamówienia z wolnej r ki, w
odniesieniu do zamówie uzupełniaj cych w stosunku do zamówienia podstawowego, którego
przedmiotem s usługi lub roboty budowlane. Przesłanka ta zwi zana jest z udzielaniem zamówie
uzupełniaj cych i uzale nia udzielenie zamówienia w trybie z wolnej r ki, od ł cznego wyst pienia
nast puj cych okoliczno ci:
- po pierwsze – pomi dzy udzieleniem zamówienia podstawowego a udzieleniem
zamówie uzupełniaj cych nie upłyn ło wi cej ni 3 lata – termin ten powinien by
liczony od dnia zawarcia umowy o udzieleniu zamówienia publicznego.
- po drugie – zamówienie uzupełniaj ce przewidziane było w SIWZ dla zamówienia
podstawowego.
- po trzecie – zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego.
- po czwarte – zamówienie uzupełniaj ce dotyczy przedmiotu zamówienia okre lonego w
SIWZ.
- po pi te – zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych, stanowi cych przedmiot zamówienia podstawowego.
- po szóste – warto
zamówienia uzupełniaj cego nie przekracza 50% warto ci
zamówienia podstawowego.
- po siódme – zamówienie uzupełniaj ce polega na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówie .
Art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy opisuje przesłank zastosowania trybu zamówienia z wolnej r ki, w
odniesieniu do zamówie uzupełniaj cych w stosunku do zamówienia podstawowego, którego
przedmiotem s dostawy. Podobnie jak w przypadku przesłanki z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, ł cznie
spełnione musz zosta nast puj ce okoliczno ci:
- po pierwsze – pomi dzy udzieleniem zamówienia podstawowego a udzieleniem
zamówie uzupełniaj cych nie upłyn ło wi cej ni 3 lata – termin ten powinien by
liczony od dnia zawarcia umowy o udzieleniu zamówienia publicznego.
- po drugie – zamówienie uzupełniaj ce przewidziane było w SIWZ dla zamówienia
podstawowego.
- po trzecie – zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego.
- po czwarte – zamówienie uzupełniaj ce dotyczy przedmiotu zamówienia okre lonego w
SIWZ.
- po pi te – zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy dostaw
stanowi cych przedmiot zamówienia podstawowego.
- po szóste – warto
zamówienia uzupełniaj cego nie przekracza 20% warto ci
zamówienia podstawowego.
- po siódme – zamówienie uzupełniaj ce polega na rozszerzeniu dostawy.
- po ósme – zmiana wykonawcy powodowałaby konieczno nabywania rzeczy o innych
parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilno
techniczn lub
nieproporcjonalnie du e trudno ci techniczne w u ytkowaniu i dozorze sprz tu (np.
maszyn).
- 17 -

Jak rozumie zapisy art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 w zwi zku z art. 32 ust. 3 ustawy dotycz cym zasad
okre lania warto ci szacunkowej zamówienia podstawowego oraz owych np. „ 20% warto ci
zamówienia uzupełniaj cego”.
Prosty przykład – warto udzielanego zamówienia, które ma zosta obj te umow wynosi 100 tys. zł.
Przewidywana warto zamówienia uzupełniaj cego wynosi 15 tys. zł. Zgodnie z przepisem art. 32
ust.3, jako warto szacunkow zamówienia zamawiaj cy zobowi zany jest przyj warto 100 tys.
zł + 15 tys. zł = 115 tys. zł. Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 7 warto udzielanych zamówie
uzupełniaj cych nie mo e przekroczy 20 % warto ci zamówienia podstawowego tzn. nie wi cej ni
20% od kwoty 115 tys. zł (warto zamówienia), co daje 23 tys. zł. Gdzie popełniamy zapewnie
bł d?. Tylko w jakim punkcie przedstawionego rozumowania ? Otó w tym zakresie nale y kierowa
si przesłankami logicznymi a nie wykładni literaln , która jak wida prowadzi na manowce. W tym
aspekcie nale y owe „20%” odnosi tylko do warto ci zamówienia podstawowego bez dodanej
warto ci planowanego zamówienia uzupełniaj cego. Równie i w protokole post powania, w którym
odnotowuje si warto szacunkow , nale y dokona zapisu „warto zamówienia podstawowego –
100 tys. zł, przewidywana warto zamówienia uzupełniaj cego 15 tys. zł”.
Pracownik merytorycznego wydziału
przypadku gdy przewiduje udzielanie zamówie
uzupełniajacych sporz dza „Notatk słu bow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr
2c.
2.4. Ustalanie warto ci szacunkowej zamówienia na dostawy i usługi powtarzaj ce si okresowo
Przy ustalaniu warto ci zamówienia na dostawy i usługi powtarzaj ce si okresowo, merytoryczny
wydział ma do wyboru dwa sposoby okre lenia warto ci szacunkowej zamówienia. Zgodnie bowiem z
art. 34 ust. 1 ustawy podstaw ustalania warto ci zamówienia na usługi lub dostawy powtarzaj ce si
okresowo jest ł czna warto zamówie tego samego rodzaju:
- udzielonych w terminie poprzednich 12 miesi cy lub w poprzednim roku bud etowym, z
uwzgl dnieniem zmian ilo ciowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany
rok redniorocznego wska nika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
albo
- których zamawiaj cy zamierza udzieli w terminie 12 miesi cy nast puj cych po pierwszej usłudze
lub dostawie.
Wobec braku ustawowego okre lenia znaczenia sformułowania „zamówienia tego samego rodzaju”,
mo na skorzysta z zamieszczonych poni ej zebranych opinii kilku do wiadczonych praktyków w
zakresie prawa zamówie publicznych.
Pomocne przy szacowaniu warto ci szacunkowej zamówienia na usługi lub dostawy powtarzaj ce si
okresowo b d nast puj ce opinie prawne Urz du Zamówie Publicznych zamieszczone na stronie
internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce „Prawo” - „Informacje i opinie prawne”:
- Szacownie warto ci zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzaj ce si okresowo,
- Sposób udzielania i szacowania warto ci zamówie przy zakupach ksi ek przez biblioteki,
- Sposób udzielania zamówienia publicznego na wiadczenie usług szkoleniowych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Obliczanie warto ci zamówienia na szkolenia na przykładzie szkole organizowanych przez
powiatowe urz dy pracy.
Pracownik merytorycznego wydziału w tym przypadku sporz dza „Notatk słu bow ” na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2d.
2.4.1. Zamówienia tego samego rodzaju – próba definicji
W wyniku nowelizacji ustawy w 2006 r. rozszerzono znacznie dotychczasowy zakres agregacji dostaw
i usług powtarzaj cych si okresowo (art. 34 ust.1 ustawy). W odró nieniu od dostaw i usług
niepowtarzaj cych si okresowo na etapie udzielania zamówie , przedmiotem zamówienia na
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dostawy i usługi powtarzaj ce si okresowo jest pakiet ró nych grup dostaw lub pakiet ró nych
kategorii usług, nale cych do dostaw lub usług tego samego rodzaju (art. 34 ust.1 ustawy). Poj cia
„rodzaju dostaw” i „rodzaju usług” nie zostały zdefiniowane ani w ustawie, ani w Dyrektywie
2004/18 / WE. Poj cia te nie wyst puj tak e w Słowniku CPV ani w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług. Dlatego te wyja nienia tego poj cia nale y szuka w słowniku j zyka polskiego. Według
słownika j zyka polskiego „rodzaj” to „gatunek czego , odmiana, typ, jako , np.: rodzaj materiału,
rodzaj obuwia, rodzaj instrumentów muzycznych, rodzaj gleby itp.”. W praktyce obrotu
gospodarczego dostawy tego samego rodzaju i usługi tego samego rodzaju to takie, które mo na
uzyska od jednego wykonawcy.
W tej kwestii warto przytoczy stanowisko Komisji Europejskiej, której zdaniem, poprzez dostawy
tego samego rodzaju nale y rozumie dostawy produktów, które s przeznaczone do identycznego lub
podobnego u ytku9.
Natomiast według niektórych komentatorów o „dostawach tego samego rodzaju” mo na mówi gdy s
dost pne u jednego dostawcy („w tym samym sklepie”). St d gumki, ołówki, długopisy itp. Materiały
biurowe s towarami tego samego rodzaju. Natomiast gdy towary, dost pne s nawet u jednego
dostawcy, maj ró ne przeznaczenie nie musz by ł czone przy szacowaniu zamówienia10.
Jeszcze inaczej definiuje usługi i dostawy tego samego rodzaju dr hab. Ryszard Szostak11. Uwa a on,
e „... przez dostawy (usługi) „tego samego rodzaju” rozumie trzeba przedmioty ( wiadczenia) o
podobnych wła ciwo ciach głównych (tre ci) i tym samym przeznaczeniu, np. w zakresie ywno ci
odr bnym rodzajem s : warzywa i owoce, pieczywo, produkty mi sne itd., w obr bie usług
szkoleniowych: szkolenia ksi gowych, kierowców, spawaczy itd., a w ród usług projektowania sieci
rozró nia si : projektowanie sieci energetycznych, wodnych, gazowych itd. Liczy si uj cie
kompleksowe obejmuj ce przedmiot z wszelkimi przynale no ciami albo usług z pracami
pomocniczymi. Np. pod poj ciem „komputerów” rozumie nale y tak e niezb dne dla ich
funkcjonowania oprogramowanie operacyjne, a pod poj ciem „napraw” kryj si równie niezb dne
czynno ci sprawdzaj ce i regulacyjne...”.
W wietle powy szego zgadzam si z Panem dr hab. Ryszardem Szostakiem, e nie nale y sumowa
wszystkich zamówienia w danym roku dotycz cych dostaw artykułów spo ywczych (np. mi so, ryby,
tłuszcze, mleko, produkty m czne itp.).
W komentarzu do Prawa zamówie publicznych12 autorzy stwierdzaj : u yty w powołanym przepisie
zwrot „tego samego rodzaju” mo e powodowa trudno ci interpretacyjne, tym bardziej, e poj cie
„rodzaj” nie zostało zdefiniowane ani w ustawie, ani w prawie unijnym. Z poj ciem tym w słownictwie
polskim kojarz si najcz ciej takie poj cia, jak: gatunek, odmiana, typ, jako . Z kolei w doktrynie
brytyjskiej twierdzi si , e zamówieniami tego samego rodzaju s zamówienia „o to samo”, które
mo e wykona nieograniczony kr g wykonawców na tych samych warunkach (zamówienia „z tej
samej półki supermarketu”). Przy wykładni tego poj cia nale y niew tpliwie mie na uwadze kontekst,
w jakim zostało ono u yte. W komentowanym przepisie kontekst ten wydaje si wskazywa , e mo e tu
chodzi np. o pewne podobie stwo co do gatunku, odmiany czy cech jako ciowych b d u ytkowych
usług lub dostaw powtarzaj cych si okresowo.
Z kolei Jerzy Wysocki13 pisze: z art. 34 ustawy wynika, e w celu ustalenia warto ci zamówienia
musimy sumowa usługi, które nie tylko s powtarzaj cymi si okresowo, ale tak e s tego samego
rodzaju. Powstaje wi c problem, czy warto usług telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej nale y
ze sob sumowa , czy te nie. Zanim na to pytanie odpowiem, wydaje si konieczne okre lenie, czym
9

Komisja Europejska, Guide to the Community Rulet on Public Suplly Contracts, 1997.
Dolecki Janusz Dostawy i usługi powtarzaj ce si okresowo„Zamówienia Publiczne-Doradca” Nr 6 (86) czerwiec 2004,
s. 58 -61.
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Szostak Ryszard, Planowanie i finansowanie zamówie . Reguły gospodarki finansowej a zamówienia
publiczne „Zamówienia Publiczne – Doradca” Nr 12 (116) grudzie 2006 s.7
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Prawo Zamówie Publicznych. Komentarz, Wydanie drugie, UZP Warszawa 2006 s.124.
13
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s usługi tego samego rodzaju. Ustawodawca, nowelizuj c Pzp, nie umie cił niestety w słowniczku
definicji tego okre lenia.
Gdy dokładniej zastanowimy si nad sensem znaczenia „rodzaj” posiłkuj c si wspomnianymi
definicjami, to nie b dziemy si spiera , czy np. transport ludzi i transport drewna z lasu to usługi tego
samego rodzaju. Dla mnie oczywiste jest, e zdecydowanie nie.
Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, e próbuj c okre li , czy dane usługi lub dostawy s
tego samego rodzaju, musieliby my odpowiedzie sobie na pytania: Czy usługa, dostawa:
- słu y do tego samego celu,
- mo e by realizowana za pomoc tych samych rodków,
- mo e by uzyskana od tego samego wykonawcy.
Je eli odpowiedzi b d twierdz ce, mo na uzna , e mamy do czynienia z usług , dostawami tego
samego rodzaju.
Rozpatrzmy wi c pod tym k tem nasze stacjonarne i komórkowe usługi telefoniczne.
- Po pierwsze: Czy słu do tego samego celu ? Moim zdaniem nie. Mimo tego, e obie usługi
maj za zadanie umo liwi komunikacj , to cel tych usług jest ró ny. Telefonia stacjonarna
umo liwia rozmow tylko „ z biurka” w miejscu pracy. Cel telefonii komórkowej jest
zupełnie inny. Ma umo liwi rozmow w ka dym miejscu, niezale nie od geograficznego
miejsca pobytu zamawiaj cego. Prosz zauwa y , e ustawodawca, jak ju wspomniałem,
w art. 2 ust.1 pkt 22 i 23 Pt rozró nia tzw. numery geograficzne i niegeograficzne.
- Po drugie: Czy mo na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej zrealizowa za pomoc
tych samych rodków ? I w tym miejscu odpowied jest negatywna. rodki do realizacji
telefonii komórkowej s odmienne od rodków realizacji telefonii stacjonarnej. Realizacja
tych usług ró ni si zarówno sposobem przekazania sygnału, jak i sprz tem koniecznym do
realizacji usługi.
- Po trzecie: Czy usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej mo na uzyska od tego samego
wykonawcy ? Gdy przyjrzymy si rynkowi telekomunikacyjnemu, odpowied b dzie
negatywna. Na rynku mamy kilka firm zajmuj cych si telefoni stacjonarn : TP S.A.,
Netia, Tele2, w telefonii komórkowej natomiast operatorów sieci Orange, PlusGSM, Era.
Tak wi c s to ró ni wykonawcy.
Na tej podstawie uwa am, i mimo e usługi telefoniczne s usługami powtarzaj cymi si okresowo, to
usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej nie s usługami tego samego rodzaju. Nie ma wi c
obowi zku sumowania warto ci szacunkowej tych dwóch usług z powodu zapisów art. 34 Pzp. Nale y
szacowa warto
zamówienia osobno dla telefonów stacjonarnych i osobno dla telefonów
komórkowych...”.
Natomiast Mariusz Partyka do szacowania warto ci zamówienia podchodzi jeszcze inaczej. Poni ej
zamieszczam obszerny fragment jego stanowiska.
.Aby uzyska odpowied na pytanie jakie działania stanowi dzielenie zamówienia, w pierwszej
kolejno ci nale y ustali jak rozumie samo poj cie zamówienia. Chodzi oczywi cie o aspekt tego
poj cia wiadcz cy o tym, e mamy do czynienia z jednym, odr bnym, pojedynczym zamówieniem. Z
pewno ci w ramach jednego, odr bnego zamówienia powinny znale si dostawy lub usługi tego samego rodzaju14. Zasad t powinni my stosowa do wszystkich zamówie - tych powtarzaj cych si
okresowo (opieraj c si na brzmieniu przepisu art. 34 ust. 1 Pzp), ale i do pozostałych. Do
pozostałych, bowiem ustawodawstwo unijne posługuje si poj ciem zamówie „podobnych" w
stosunku do dostaw i zamówie „tego samego rodzaju" w stosunku do usług15. Zgodnie ze słownikiem
j zyka polskiego (Słownik j zyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN) podobny to „maj cy
14

Partyka Mariusz, Kiedy mo na podzieli zamówienie, „Zamówienia Publiczne - Doradca” Nr 2 (118) luty
2007 s. 40
15
Art. 9 ust. 5 lit. b oraz ust. 8 lit. a Dyrektywy Nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi (Dz. U. UE L 134/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
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pewne cechy wspólne z czym , z kim ". Natomiast poj cie „rodzaju" ten sam słownik definiuje jako
„gatunek czego , wyró niany ze wzgl du na pewne cechy". Jak widzimy, obydwa poj cia s zbli one i
mog by u ywane zamiennie.
Podstawowym kryterium agregacji dostaw i usług powinno by wi c kryterium rodzajowo ci.
Innymi słowy grupowa powinni my dostawy i usługi tego samego rodzaju czyli podobne.
W tym celu nale y przede wszystkim ustali cechy charakterystyczne zamówienia stanowi ce o
jego odr bno ci. Proponuj wzi pod uwag nast puj ce cechy:
1. Cechy u ytkowe i funkcjonalne dostaw lub usług oraz fakt, czy s one przeznaczone do podobnego
u ytku (tj. czy słu podobnemu celowi16) a tak e czy mog by zrealizowane przy pomocy tych samych rodków (sposób realizacji)17.
2. Fakt, czy dostawy lub usługi mog zosta realizowane przez wykonawców, działaj cych w tym samym segmencie rynku18
I dodatkowo:
Przewidywalno - czy obiektywnie mo na było przewidzie i zaplanowa okre lone dostawy
lub usługi.
Analiz powinni my rozpoczyna od pierwszego kryterium. Je eli dwie dostawy (lub usługi) posiadaj te same cechy i słu podobnemu celów, np. dostawa ołówków i długopisów, wówczas kryterium pierwsze wskazuje na fakt, e mamy do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju.
Równie sposób realizacji dostawy ołówków i długopisów nie ró ni si . Dalej, je li wi kszo wykonawców, którzy mog nam dostarczy ołówki jest w stanie równie dostarczy długopisy, to i
warunek drugi jest spełniony. W przypadku drugiego kryterium generalnie chodzi o to, czy w praktyce
jest mo liwe wykonanie jednego zamówienia, a wi c czy s firmy, które mog wykona zamówienie o
tak szerokim zakresie jak okre lili my - w tym przypadku sprzeda nam równocze nie długopisy i
ołówki.
Je eli przykładowo w pierwszej kolejno ci poł czyli my dostawy tonerów z dostawami farb drukarskich, ale po rozpoznaniu rynku okazuje si , e nie ma takich firm, które s w stanie dostarczy
jednocze nie jedne i drugie, wówczas niew tpliwie mamy do czynienia z ró nymi zamówieniami. Nie
twierdz , e takich zamówie nie mo na umie ci w jednej procedurze. Owszem mo na, dopuszczaj c
składanie ofert cz ciowych lub nie. Ł czenie zamówie nie jest zakazane. Nale y jednak rozwa y czy
zamawiaj cy mo e w tej sytuacji liczy na jakiekolwiek oferty i czy jest to dla niego opłacalne. Je eli
nie ma takich firm, które dostarcz obydwa towary - ł czenie nie ma sensu. Wówczas firmy, które
zaoferuj wi kszo własnego towaru, reszt b d musiały zakupi od podwykonawców.
Oczywi cie, je li jest to mo liwe, lepiej kupi cało od jednego wykonawcy. Jednym z rozwi za
jest tak e dopuszczenie składania ofert cz ciowych. Takie rozwi zanie jednak e mo e równie nie
pewne niebezpiecze stwa, bowiem im mniej zamawiamy, tym mniejsze upusty cenowe skłonni s nam
przyznawa wykonawcy. Dlatego te kwestie pogrupowania poszczególnych dostaw lub usług oraz dopuszczenia ofert cz ciowych musz zosta dokładnie przemy lane.
W oparciu o zasady, które przedstawiłem zamawiaj cy winien dokonywa podziału na
poszczególne zamówienia tego, co chce zakupi w danym roku bud etowym. Nie jest to jednak podział
w rozumieniu ustawy. Jest to proces maj cy na celu doj cie do tego, co jest pojedynczym, odr bnym,
samodzielnym zamówieniem, a co nim nie jest. W efekcie przeprowadzenia opisanych powy ej działa
powinni my dysponowa list zamówie . Zamówieniem b dzie wi c odr bna, pojedyncza dostawa lub
usługa.
Oceniaj c, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem musimy równie wzi pod uwag
jego przewidywalno . Zakładamy, e zamawiaj cy z nale yt staranno ci sporz dza plan zamówie .
Jednak pó niej w trakcie roku bud etowego pojawiaj si zamówienia, których nie przewidział, bo nie
było to mo liwe: czy to obiektywnie rzecz bior c były nieprzewidywalne, np. wynikaj z awarii,
16
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trwałego uszkodzenia jakiego urz dzenia, których nie dało si przewidzie , czy to wi
si z
powstaniem nowych obowi zków po stronie zamawiaj cego, przykładowo narzuconych przez nowe
przepisy. Mog pojawi si równie sytuacje, gdy zamawiaj cy otrzyma nadzwyczajne rodki
finansowe, które pozwol mu na dokonanie zamówienia, którego nie przewidywał w planie, bowiem
nie maj c zabezpieczenia finansowego przewidzie nie mógł.
Reasumuj c, je eli zakresu lub terminów zapotrzebowania na jakie dostawy lub usługi nie dało
si przewidzie i zaplanowa , wówczas takie zamówienie b dzie pojedynczym zamówieniem, którego
nie ł czy si z innymi.
Jak wskazuje Urz d Zamówie Publicznych w opinii prawnej opublikowanej na swojej stronie
internetowej, je eli poszczególnych zamówie udzielanych w tym samym przedmiocie nie da si w
sposób obiektywny przewidzie , zsumowa i udzieli zamówienia po przeprowadzeniu jednej
procedury, w przypadku pojedynczego zakupu b dziemy mieli do czynienia z odr bnym przedmiotem
zamówienia19.
Normy dotycz ce dzielenia zamówienia odnosz si wi c do zamówie , które zamawiaj cy
zaplanował i mógł zaplanowa . Zakładam oczywi cie, e zamawiaj cy, tak jak powinien, planuje
zamówienia z nale yt staranno ci , a wi c umie cił w planie wszystkie zamówienia, które
obiektywnie rzecz bior c był w stanie przewidzie oraz co do których mógł okre li zakres
przedmiotowy.
Omawiany problem podziału zamówie czy zani ania ich warto ci nie dotyczy wi c zamówie ,
które s niemo liwe do zaplanowania20 w jakimkolwiek zakresie - gdy zamawiaj cy nie jest w stanie
zaplanowa , e zamówienie wyst pi w ogóle w ci gu roku, ale równie gdy nie jest w stanie
przewidzie jego zakresu przedmiotowego, a co za tym idzie i warto ci. Oczywi cie nale y zachowa
du staranno przy rozstrzyganiu tych kwestii, bowiem niektórych zamówie mo na udzieli ,
zakładaj c mniejszy ich rozmiar przy zało eniu prawa opcji. Na przykład wiemy, e co roku
wydajemy pewn sum na naprawy naszych samochodów. Nie da si przewidzie , czy w
nadchodz cym roku wydamy 25.000 zł (tyle np. wydali my 2 lata temu) czy 36.000 zł (tyle wydali my
w zeszłym roku). Mo emy jednak udzieli zamówienia na 20.000 zł z opcj 21 mo liwo ci skorzystania
z dodatkowych usług do kwoty 36.000 zł. Takie zamówienie mo e wówczas zosta przewidziane i
udzielone i nie powinni my si tłumaczy jego nieprzewidywalno ci . Oczywi cie nieco urna
sytuacja wyst pi, gdy np. w zeszłym roku wydali my na naprawy 6.000 zł, dwa lata temu 18.000 zł, a
trzy lata temu 36.000 zł. Tutaj zakres zamówienia mo e by rzeczywi cie nieprzewidywalny. Ka d
sytuacj nale y jednak rozpatrywa indywidualnie. Pami tajmy te o tym, e warto szacunkow
dostaw i usług powtarzaj cych si okresowo obliczamy - w oparciu o szczególne zasady (art. 34
ustawy).
Je li nawet kilka dostaw lub usług mo emy naby u jednego wykonawcy, ale charakteryzuj si
one zupełnie innymi cechami, wówczas nie stanowi jednego zamówienia. Innymi słowy sam fakt, i
u jednego wykonawcy mo emy kupi zarówno cement, jak i okna nie stanowi o tym, e s to
zamówienia tego samego rodzaju. I odwrotnie - nawet je li maj podobne cechy nie powoduje to
automatycznie, e b dziemy mieli do czynienia z jednym zamówieniem. Powinni my jeszcze
przeanalizowa , czy ich sprzeda zajmuj si te same czy zupełnie inne firmy. Tak wi c druk
wizytówek oraz druk recept ze znakiem wodnym nie b d stanowiły jednego zamówienia.
Analiza po k tem wspólnych cech daje nam efekt w postaci pogrupowania w poszczególne
zamówienia: usług rozmów telefonicznych, usług napraw urz dze biurowych, mebli, usług
sprz tania i od nie ania, usług ochrony i monitorowania, dostawy druków.
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Zastosowanie pozostałych kryteriów powoduje, e grupy nam si zmniejszaj , dziel c si
przykładowo:
- usługi telefoniczne na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- usługi naprawy na napraw kserokopiarek, napraw komputerów i drukarek komputerowych etc,
- meble na biurowe i regaty metalowe do archiwów,
- usługi sprz tania i usługi od nie ania równie b d odr bnym zamówieniem,
- usługi ochrony mienia i osób te b d stanowiły inne zamówienie ni
- usługi monitorowania.
Z grupy druków z pewno ci wyró nimy jako odr bne zamówienia druk kalendarzy czy wizytówek i
druki specjalistyczne zawieraj ce zabezpieczenia: znaki wodne, mikrodruk czy paski metaliczne.
Decyduj c o tym jakie dostawy lub usługi winni my kupowa razem w ramach jednego zamówienia,
chciałbym zaproponowa , aby my brali równie pod uwag aspekt ekonomiczny. Po ustaleniu,
zgodnie z podanymi wy ej kryteriami, zakresu poszczególnych zamówie , proponowałbym dokona
jeszcze jednej analizy: jakie zamówienia pomimo faktu, e w wietle Pzp nie musimy tego robi , warto
jednak poł czy , a jakie mimo wszystko nale y podzieli (oczywi cie w ramach jednego post powania,
czyli zamawiaj cy dopuszcza mo liwo składania ofert cz ciowych albo udziela zamówienia w
cz ciach).
W pierwszej kolejno ci warto si zastanowi , czy potencjalnych wykonawców, którzy s w stanie
zrealizowa okre lony przez nas zakres zamówienia jest wystarczaj co du o. Po drugie nale y
odpowiedzie sobie na pytanie, czy zrealizowanie zamówienia o tak szerokim zakresie b dzie celowe i
przyniesie nam takie efekty ekonomiczne, jakich oczekujemy.
Oczywi cie mam na my li potencjalnych wykonawców, bowiem sam fakt, e wykonawca posiada zapis
w odpowiedniej rubryce KRS lub wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej, e mo e np.
wykonywa usługi konserwacji sieci CO, jeszcze nie wiadczy o tym, e technicznie jest do tego
przygotowany oraz e jest w stanie zło y ofert . Okre lony wykonawca mo e w ogóle nie wiadczy
tego typu usług (cz sto jest tak, e przedsi biorcy zamieszczaj w zakresie działalno ci o wiele wi cej
ni faktycznie wykonuj ). Nie jest równie powiedziane, e wykonawca b dzie w stanie wykona
zamówienie w danej chwili.
Je eli wykonawców, którzy realnie s w stanie zrealizowa całe zamówienie b dzie bardzo mało (a
wi c i konkurencyjno w danym momencie jest niewielka), by mo e warto zastanowi si nad dokonaniem podziału zamówienia (oczywi cie w ramach jednej procedury) i dopuszczeniem ofert cz ciowych. Przykładem mo e by usługa naprawy kserokopiarek, gdy mamy urz dzenia kilku producentów (zakładam, e ju upłyn ł okres gwarancji urz dze ). Ustalili my, e s firmy, które mog naprawia kserokopiarki ka dego z producentów, generalnie mo emy wi c udzieli zamówienia na
cało , ale poniewa zapewni nam to wi ksz konkurencj dopuszczamy składanie ofert cz ciowych
w zakresie ka dego z producentów. W opisanej sytuacji mo liwy jest te zakup ka dego z rodzajów
kserokopiarek w ramach odr bnej procedury, wówczas jednak nadal musimy traktowa je jako jedno
zamówienie (w tym przypadku zamawiaj cy udziela zamówienia w cz ciach - art. 32 ust. 4 ustawy).
Przed okre leniem zakresu zamówienia, nale y zastanowi si równie , czy pomimo mo liwo ci wykonania go przez jedn firm , przynajmniej cz
zamówienia mogłaby zosta wykonana taniej lub
efektywniej przez inny podmiot. Je li tak jest, nale y dokona takiego podziału zamówienia w ramach
jednej procedury (dopuszczaj c oferty cz ciowe) lub w ramach wi kszej ilo ci procedur (stosuj c art.
32 ust. 4 ustawy), aby zapewniało to najlepszy efekt ekonomiczny.
Przede wszystkim nale y odpowiedzie sobie na pytanie jakie zachowania stanowi podział
zamówienia w celu omini cia przepisów ustawy, a jakie nie oraz jak powinien zachowywa si
zamawiaj cy, aby unikn pierwszej sytuacji. Aby odpowiedzie sobie na te pytania, musimy w skrócie
prze ledzi proces planowania i udzielania zamówie w jednostce zamawiaj cej.
Pierwszym krokiem, jaki powinien zrobi zamawiaj cy jest sporz dzenie planu zamówie publicznych
i od tego te zaczniemy. Plan tworzymy w oparciu o plan finansowy zamawiaj cego, z tym e zawiera
on podział na poszczególne, planowane przez nas zamówienia oraz ich warto , termin ich realizacji,
a tak e w zale no ci od potrzeb ewentualnie inne informacje.
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Ju na tym etapie pojawia si pytanie o to, które zamówienia i jak grupowa , a które zaplanowa jako
udzielane odr bnie. Jako generaln przyj nale y zasad ł czenia maksymalnie jak najwi kszej
ilo ci zamówie .
Uzasadnienia takiego rozwi zania s co najmniej dwa:
1.Ekonomiczne - generalnie im wi cej kupujemy w jednym zamówieniu, tym korzystniejsz cen powinni my otrzyma w efekcie.
2.Prawne - zakaz dzielenia zamówie w celu omini cia stosowania ustawy; aby doj do tego, co
stanowi pojedyncze zamówienie, musimy zało y pewn sytuacj wyj ciow .
Proces planowania nale y zacz od stworzenia listy wszystkich zamówie , których zamierzamy udzieli w danym roku bud etowym, a nast pnie poł czy je w jak najmniejsz ilo grup posługuj c si
opisanymi wcze niej kryteriami....”.
Danuta Jaskulska22 pisze: zgodnie z art. 34 ustawy warto ci zamówienia na dostawy i usługi
powtarzaj ce si okresowo jest ł czna warto zamówie tego samego rodzaju. Chocia mo emy
odetchn z ulg , e nie musimy ju sumowa według CPV, to jednak okre lenie „tego samego
rodzaju” równie mo e nastr cza interpretacyjne trudno ci. Uzasadnione wydaje si przyj cie
stanowiska, e dostawy i usługi tego samego rodzaju to takie, które słu podobnemu celowi i s
dost pne u tych samych wykonawców.
O tym czy w konkretnym przypadku dany rodzaj dostawy (usługi) jest dostaw
(usług )
powtarzaj c si okresowo, nale y zawsze wzi pod uwag opini Urz du Zamówie Publicznych,
w której stwierdzono, e w przypadku, gdy zamawiaj cy mo e z góry przewidzie zakres
całorocznych zakupów i gdy mo liwe jest jednorazowe ich nabycie, lecz z jakich wzgl dów (np.
organizacyjnych, technicznych, gospodarczych) zamawiaj cy dokonuje zakupów sukcesywnie,
warto ci ka dorazowego zamówienia b dzie przewidywana ł czna warto danych dostaw lub usług
w całym roku. Zakres tych całorocznych zakupów powinien by ustalony przez zamawiaj cego na
pocz tku roku z nale yt staranno ci , w oparciu o np. zamówienia na dane dostawy lub usługi
dokonywane w latach poprzednich. Do ustalenia warto ci zamówienia w takim przypadku nie stosuje
si sumowania według Wspólnego Słownika Zamówie .
2.5. Ustalenie warto ci szacunkowej zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe
Je eli merytoryczny wydział przygotowanie zamówienia na usługi bankowe (np. bankowa obsługa
bud etu Powiatu Pabianickiego, zaci ganie kredytów, itp.) lub na inne usługi finansowe, warto ci
zamówienia s opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne wiadczenia.
Na okoliczno zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, pracownik merytorycznego
wydziału sporz dza „Notatk słu bow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2e.
2.6. Ustalenie warto ci szacunkowej zamówienia, je eli zamawiaj cy przygotowuj c zamówienie
na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji
Je eli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji ( np. dzier awa kopiarki i mo liwo
opcji zakupu tej kopiarki po upływie okresu dzier awy), przy ustaleniu warto ci zamówienia
uwzgl dnia si najwi kszy mo liwy zakres tego zamówienia z uwzgl dnieniem prawa opcji (np.
opłaty z tytułu dzier awy + cena zakupu kopiarki ). Szerzej na temat prawa opcji w pkt 2.6.1.
Pracownik merytorycznego wydziału w tym przypadku sporz dza „Notatk słu bow ” na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2f.
2.6.1. Prawo opcji23
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Zastosowanie prawa opcji pozwala wielu zamawiaj cym na unikni cie trudnej sytuacji, szczególnie
wtedy, gdy w momencie sporz dzania swiz nie wiedz jeszcze dokładnie, jaki ma by zakres
zamówienia.
Opcja w aspekcie ekonomicznym to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie, np.
zakupu lub sprzeda y papierów warto ciowych po okre lonej cenie. Innymi słowy jest to instrument
finansowy daj cy nabywcy prawo, lecz nie obowi zek dania od sprzedawcy spełnienia wiadczenia,
na które opiewa opcja. W zamówieniach publicznych z prawem opcji jest bardzo podobnie. Inny jest
tylko przedmiot zakupu.
Regulacje unijne nie zawieraj wiele informacji na temat prawa opcji. W obowi zuj cej obecnie
dyrektywie 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zasadniczo znajdziemy tylko dwa
przepisy reguluj ce t kwesti :
- art. 1 ust. 2 lit. c - zamówienia publiczne na dostawy oznaczaj zamówienia publiczne inne ni
okre lone w lit. b, których przedmiotem jest kupno, dzier awa, najem lub leasing, z opcj lub bez opcji
wykupu produktów.
- art. 9 ust. 1 - podstaw obliczania szacunkowej warto ci zamówienia publicznego jest
całkowita kwota nale na, bez VAT, oszacowana przez instytucj zamawiaj c ; w obliczeniu takim
uwzgl dnia si całkowit kwot szacunkow , obejmuj c tak e wszelkie opcje lub wznowienia
zamówienia.
Jak wida , art. 9 jest zbli ony do tre ci art. 34 ust. 5 ustawy, natomiast art. 1 ust. 2 lit. c ró ni si od tej
regulacji.
Pewn odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nale y rozumie prawo opcji, mo e by wyrok
Trybunału Sprawiedliwo ci z dnia 16 grudnia 1975 r. Czytamy tam, e w zakresie, w jakim prawo
opcji działa w umowie zawartej przez zamawiaj cego, stanowi klauzul umo liwiaj c automatyczny
zakup dodatkowych ilo ci za cen ju ustalon .
Prawo zamówie publicznych wypowiada si na temat prawa opcji bardzo skrótowo. Wył cznie w
art. 34 ust. 5 ustawy znajdziemy wzmiank na ten temat. Je eli zamówienie na usługi lub dostawy
przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu warto ci zamówienia uwzgl dnia si najwi kszy mo liwy
zakres tego zamówienia z uwzgl dnieniem prawa opcji. Moim zdaniem, bardzo trafnie sformułowano
definicj prawa opcji w „Praktycznym przewodniku po procedurach zamówie publicznych24": Przez
prawo opcji w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 5 ustawy nale y rozumie prawo wyboru, słu ce
zamawiaj cemu w odniesieniu do wymaganego zakresu zamawianego wiadczenia". Autor podkre la,
e w omawianym przypadku zamówienie dodatkowej, ci le oznaczonej ilo ci w ramach przedmiotu
zamówienia zale y wył cznie od swobodnej woli zamawiaj cego.
W stosunkach pomi dzy stronami wyst puj cymi na rynku, w tym równie pomi dzy zamawiaj cymi
i wykonawcami, obowi zuje generalna zasada: pacta sunt servanda (umów nale y dotrzymywa ), co
oznacza nie tylko, e umowy zawarte s dla stron wi ce, ale i te w konsekwencji fakt, e je li jako
zamawiaj cy zamówimy 150 strzykawek, to nie mo emy zaordynowa dostarczenia tylko 140.
Wykonawca b dzie miał w stosunku do nas roszczenie o dostarczenie pozostałych dziesi ciu. Z
drugiej strony z kolei Pzp ustanawia jeszcze inn zasad generaln : zakres wiadczenia wykonawcy
wynikaj cy z umowy musi by identyczny z jego zobowi zaniem zawartym w ofercie (art. 140 ust. 1
ustawy). Oznacza to, e je li oferta dotyczyła 150 strzykawek (zakładaj c, zgodnie z art. 83 ust. 3
ustawy, e oferta odpowiadała SIWZ), to nie mo emy w umowie umie ci zobowi zania do
dostarczenia 200 ani te umie ci zobowi zania do dostarczenia 140 strzykawek. Je li
zamie ciliby my, bez skorzystania z prawa opcji, 200 strzykawek, to 50 sztuk b dzie zamówione z
pomini ciem ustawy, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a dla podmiotów, które
nie nale do sektora finansów publicznych, zagro one jest zgodnie z art. 200 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy
kar pieni n dochodz c nawet do 150 tys.zł.
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szczegółowa,

Te generalne zasady zostały złagodzone poprzez mo liwo skorzystania z konstrukcji prawa opcji
(przepis szczególny). Prawo opcji nie zostało w ustawie wyja nione, jednak e w oparciu o normy, o
których pisałem powy ej, mo emy wskaza na pewne elementy charakteryzuj ce t instytucj :
1. Prawo opcji mo e dotyczy za równo dostaw, jak i usług.
2. Ustawa nie przewiduje stosowania prawa opcji w przypadku zamawiania robót budowlanych.
3. Prawo opcji przewiduje zawsze wi kszy zakres zamówienia ni zamówienie podstawowe
(zasadnicze),przy czym dotyczy to mo e ilo ci zamawianych towarów lub usług, jak i rozszerzenia
zamówienia na innej zasadzie (np. kupno przedmiotu leasingu).
4. Niezale nie od tego, jaki jest podstawowy zakres zamówienia, a jaki zakres obejmie prawo opcji,
warto szacunkowa zamówienia musi obejmowa cało , tj. dokładnie tak, jak mówi
art. 34 ust. 5 ustawy: Najwi kszy mo liwy zakres tego zamówienia z uwzgl dnieniem prawa
opcji. Tak wi c gdy zamawiamy co , co jest warte nie wi cej ni 211 tys. euro, to korzystaj c z
prawa opcji musimy zwi kszy warto zamówienia o kolejne kilka tysi cy euro. Z jednej strony
mamy zabezpieczenie dodatkowych dostaw lub usług, z drugiej mo e zdarzy si tak, e
zsumowana z prawem opcji warto zamówienia przekroczy jeden z progów ustawowych, np.
211 tys. euro, podczas gdy w trakcie realizacji umowy de facto z opcji nie skorzystamy i wydamy
realnie o wiele mniej.
5. Realizacja prawa opcji musi by ograniczona terminami. Oznacza to, e je eli zamawiaj cy
przewiduje mo liwo skorzystania z prawa opcji, musi wskaza maksymalny termin, w jakim
zamierza to zrobi . Tutaj, podobnie jak w przypadku warto ci, nale ałoby uzna , e terminem
realizacji zamówienia b dzie ko cowy termin, w jakim zamawiaj cy zamierza skorzysta z prawa
opcji. Tak wi c przykładowo: je eli zamawiamy 100 ton w gla z terminem dostawy 2,5 miesi ca
od dnia podpisania umowy, to przewidziana przez nas opcja zakupu dodatkowo 25 ton w ci gu 6
miesi cy spowoduje, e jako termin realizacji zamówienia musimy podawa 6 miesi cy od dnia
podpisania umowy.
Z pewno ci mo na wskaza na pewne niew tpliwe plusy, ale równie i na minusy zastosowania
prawa opcji. Podstawowym plusem jest mo liwo rozszerzenia zamówienia podstawowego o dodatkowe elementy. W tym przypadku nie musimy martwi si , czy spełniamy warunki art. 144 ustawy
(zmiany umowy), bowiem rozszerzenie (prawo opcji) zarówno w samym zamówieniu, jak i w umowie
zostało ju przewidziane. Tak wi c umowa nie ulega zmianie, a ewentualne rozszerzenie nast puje
zgodnie z jej tre ci . Plusem jest mo liwo wykorzystania prawa opcji w sytuacji, gdy zamawiaj cy
nie jest pewny, czy otrzyma rodki finansowe na realizacj zamówienia w pełnej wysoko ci albo gdy
nie jest pewny, ile de facto towaru b dzie potrzebował w ci gu roku, bo zwyczajnie w pewnych
bran ach precyzyjnie tego przewidzie si nie da. Minusem mo e by fakt, e musimy warto ci
zamówienia obj pełny zakres, wł czaj c w to opcj . W ten sposób mo e si okaza , e w ramach
umowy zapłacimy pó niej sporo poni ej 211 tys. euro, aczkolwiek zamówienie realizowane było jako
przekraczaj ce t kwot . Minusem jest równie fakt, i dla wykonawców zakresem zamówienia jest
zakres podstawowy, bowiem opcja jest dla nich czym niepewnym: nie wiadomo, czy zamawiaj cy z
niej skorzysta. Tak wi c oferowane ceny b d raczej cenami ustalanymi dla ilo ci obejmuj cej zakres
podstawowy. Je li wykonawca zaoferowałby cen odpowiednio ni sz (jak dla cało ci zamówienia
obejmuj cego opcj ), wówczas w przypadku, gdy zamawiaj cy nie zamówi nic ponad zamówienie
podstawowe, wykonawca ów mo e nic nie zarobi , a w pewnych okoliczno ciach nawet ponie
straty. Dlatego te nie nale y si dziwi , je li w takim przypadku wykonawcy zaoferuj cen
zakładaj c, e zakresem zamówienia jest zakres podstawowy, a nie ten rozszerzony opcj .
Pami tajmy, aby prawa opcji nie myli z zamówieniem uzupełniaj cym. Jak zaznaczaj autorzy
komentarza do ustawy pod redakcj Tomasza Czajkowskiego25: Dla uznania zamówienia za
uzupełniaj ce niezb dne jest zachowanie to samo ci przedmiotu zamówienia z zamówieniem
pierwotnym, a jego udzielenie jest mo liwe dopiero po przeprowadzeniu odr bnego post powania w
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trybie z wolnej r ki. Prawo opcji nie wymaga spełnienia takich warunków. Stwarza jedynie mo liwo ci
pozwalaj ce zamawiaj cemu, po spełnieniu okre lonych warunków w ramach umowy, która takie
prawo przewiduje, na skorzystanie z przewidzianego w niej prawa.
Mo liwo zastosowania prawa opcji pozwala wielu zamawiaj cym na unikni cie trudnej sytuacji,
szczególnie wtedy, gdy zamawiaj cy nie jest pewny w momencie sporz dzania SIWZ, jaki zakres
zamówienia b dzie mu w danej chwili odpowiadał. Mo e to by zamówienie usługi leasingu z
klasyczn opcj zakupu przedmiotu leasingowanego, mo e to by równie zamówienie
jakiegokolwiek towaru z opcj zamówienia 10., 20. czy wi kszej cz ci procentowej dodatkowo i w
okre lonym w umowie terminie. Je eli zamawiaj cy korzysta z prawa opcji ze wzgl du na niepewn
sytuacj finansow , pami ta nale y, e zgodnie z opini Departamentu Prawnego UZP, wydan
jeszcze w czasie obowi zywania ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiaj cy w chwili
zawierania umowy o zamówienie publiczne musi mie zagwarantowane rodki na realizacj
zamówienia. Oznacza to, e równie rodkami na zapłat za zamówienie w ramach prawa opcji
zamawiaj cy musi dysponowa najpó niej w chwili zawarcia umowy, inaczej dokona naruszenia
dyscypliny finansów publicznych.
2.7. Ustalenie warto ci szacunkowej zamówienia dynamicznego systemu zakupów
Dynamiczny system zakupów jest ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówie
publicznych , których przedmiotem s dostawy powszechnie dost pne nabywane na podstawie umowy
sprzeda y lub usługi powszechnie dost pne ( art. 2 pkt 2a ustawy).
Dynamiczny system zakupów ustanawia si na okres nie dłu szy ni 4 lata, z tym e ze wzgl du na
przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiaj cego system mo e by ustanowiony na okres
dłu szy ( art. 102 ust. 2 ustawy ).
Warto ci dynamicznego systemu zakupów jest ł czna warto zamówie obj tych tym systemem,
których zamawiaj cy zamierza udzieli w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów ( art. 32
ust. 6 ustawy).
Wnioskuj c o ustanowienie dynamicznego systemu zakupów pracownik merytorycznego wydziału
sporz dza „Notatk słu bow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2g .
2.8. Ustalenie warto ci szacunkowej umowy ramowej
Zamawiaj cy mo e zawrze umow ramow po przeprowadzeniu post powania, stosuj c odpowiednie
przepisy dotycz ce udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 99 ustawy).
Umow ramow zawiera si na okres nie dłu szy ni 4 lata, z tym e ze wzgl du na przedmiot
zamówienia i szczególny interes zamawiaj cego umowa taka mo e by zawarta na okres dłu szy (art.
100 ust. 1 ustawy ).
Warto ci umowy ramowej jest ł czna warto zamówie , których zamawiaj cy zamierza udzieli w
okresie trwania umowy ramowej ( art. 32 ust. 7 ustawy ).
Wnioskuj c o zawarcie umowy ramowej pracownik merytorycznego wydziału sporz dza „Notatk
słu bow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2h .
2.9. Ustalenie warto ci szacunkowej zamówienia na roboty budowlane
Zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy warto zamówienia na roboty budowlane ustala si na:
1) kosztorysu inwestorskiego sporz dzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej
albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie
funkcjonalno – u ytkowym, je eli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane,
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2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym, je eli przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.
Nale y pami ta , e przy obliczaniu warto ci zamówienia na roboty budowlane uwzgl dnia si tak e
warto dostaw zwi zanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiaj cego do
dyspozycji wykonawcy.
Pami ta jednak nale y, e gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert, niedopuszczalne jest
składanie ofert wariantowych .
Pracownik merytorycznego wydziału w tym przypadku sporz dza „Notatk słu bow ” na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 2i.
2.9.1. Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
W odniesieniu do robót budowlanych, zamawiaj cy jest obowi zany posiada kosztorys inwestorski.
Kosztorys inwestorski stanowi podstaw do okre lenia warto ci szacunkowej zamówienia na roboty
budowlane. Kosztorys inwestorski ró ni si tym od kosztorysu ofertowego, e nie opiera si na
analizie faktycznych kosztów konkretnego wykonawcy - lecz na rednich wska nikach kosztów
Kosztorys inwestorski w cz ci obejmuj cej przedmiar robót w uj ciu kosztorysowym b dzie
przekazywany w ramach dokumentacji przetargowej wykonawcom do wypełnienia – podania cen
jednostkowych robót i oferowanej ceny.
Szacunkowa ( rednia) warto
robót, a tak e ceny jednostkowe wynikaj ce z kosztorysu
inwestorskiego, b d stanowiły kryterium porównawcze przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kosztorys inwestorski opracowuje si metod kalkulacji uproszczonej. Zasady sporz dzania
kosztorysu inwestorskiego okre la rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
Podstaw sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi :
a) dokumentacja projektowa ,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) zało enia wyj ciowe do kosztorysowania,
d) ceny jednostkowe robót podstawowych.
Przy ustalaniu cen jednostkowych robót nale y stosowa w kolejno ci:
a) ceny jednostkowe robót okre lone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wcze niej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,
b) kalkulacje szczegółowe.
Kosztorys inwestorski obejmuje mi dzy innymi przedmiar robót ( § 7 pkt 3 rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.).
Kosztorys inwestorski opracowuje samodzielnie lub zleca jego wykonanie wraz ze zleceniem
opracowania dokumentacji projektowej wła ciwy merytorycznie wydział.
Kosztorys inwestorski stanowi podstaw do okre lenia warto ci szacunkowej zamówienia na roboty
budowlane, pami taj c o tym, e warto zamówienia okre la si bez podatku od towarów i usług
(VAT).
2.9.1.1. Przedmiar robót
Definicja przedmiaru robót została ustalona rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. wydanym na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy. Zgodnie z t definicj przez „przedmiar robót”
nale y rozumie opracowanie zawieraj ce zestawienie przewidywanych do wykonania robót w
kolejno ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych
robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
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Przedmiar robót winien by uszczegółowieniem składaj cych si na dokumentacj projektow
rysunków i opisów, które to uszczegółowienie pozwoli wykonawcom na jednoznaczne okre lenie ceny
oferty.
Dla osi gni cia podanego wy ej celu przedmiar robót powinien spełnia nast puj ce wymagania:
1) roboty uj te w pozycjach przedmiaru robót powinny by pogrupowane wedle
wyró niaj cych je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejno ci wykonania,
charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powoduj cych
zró nicowanie kosztów wykonania tych robót,
2) pozycje przedmiaru powinny by powi zane z odpowiednimi rysunkami oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych –
najwła ciwiej by było, gdyby przy ka dej pozycji przedmiarowej, w odpowiedniej
kolumnie znalazła si informacja o numerach rysunków i specyfikacji
technicznych, w oparciu o które dokonano opisu pozycji przedmiarowej i
wyliczono ilo ci przedmiarowe robót,
3) w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót winna by pokazana zasada
obliczenia ilo ci robót uj tych w tych pozycjach,
4) z przedmiaru robót winna wynika zasada ustalenia cen dla poszczególnych
pozycji,
5) je eli zamawiaj cy wymaga, aby ceny pewnych robót tymczasowych oraz innych
wiadcze wykonawcy, nieb d cych robotami przekazywanymi zamawiaj cemu,
nie były wł czone do cen robót, lecz były przedstawione odr bnie, w przedmiarze
robót winny by wydzielone oddzielne pozycje dla takich robót i wiadcze ,
6) je eli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru zamawiaj cy nie ma mo liwo ci
jednoznacznego okre lenia ilo ci robót, powinien wskaza sposób obliczenia
cen robót uj tych w takich pozycjach.
Wprowadzony do ustawy wymóg opisania przez zamawiaj cego przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane za pomoc dokumentacji projektowej oraz dokładne ustalenie rozporz dzeniem zawarto ci
tego dokumentu, ukróci, miejmy nadziej , dotychczasowe złe praktyki zamawiaj cych nie
przekazywania wykonawcom w ramach SIWZ posiadanej dokumentacji, a jedynie umo liwianie
wgl du do niej w okre lonym w SIWZ czasie i miejscu. Ułatwi równie zamawiaj cym okre lanie
zawarto ci tego dokumentu w post powaniach o zamówienie publiczne, których przedmiotem jest
opracowanie dokumentacji projektowej.
Okre laj c zakres zamówienia na dokumentacj projektow zamawiaj cy powinien bra pod uwag
niezb dny stopie uszczegółowienia projektów i opracowa opisuj cych przedmiot zamówienia na
roboty budowlane, tj. taki, aby rysunki i opisy słu yły nie tylko do zamówienia robót, ale równie od
razu do ich wykonania.
Tak jak w zamówieniach na roboty budowlane zakres robót okre lony jest przy pomocy przedmiaru
robót („ lepego kosztorysu”), w zamówieniach na prace projektowe po danym by było, aby zakres
dokumentacji projektowej był okre lony przez zamawiaj cego w odpowiednim formularzu cenowym.
Wyszczególnienie z nazwy wymaganych opracowa projektowych jest konieczne z uwagi na fakt, e
zakresy dokumentacji projektowej poza projektem budowlanym, pozostawione zostały do swobodnego
kształtowania zamawiaj cemu zarówno co do nazewnictwa tych dokumentacji, jak równie zawarto ci
merytorycznej.
Zawarto przedmiaru robót szczegółowo zostały okre lone w §§ 6 – 10 rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r.
3. USTALENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU
W ramach przygotowania zamówienia merytoryczny wydział zobowi zany jest przygotowa wykaz
warunków udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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Jak sformułowa warunki, by móc udzieli zamówienia rzetelnemu wykonawcy? Jakim problemom
mo emy zapobiec, odpowiednio formułuj c warunki? Jak postawi warunki, by móc je zweryfikowa
za pomoc dokumentów, których mo emy da zgodnie z prawem?
Ustalaj c warunki udziału wykonawców w post powaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzaj cych
ich spełnianie, merytoryczny wydział zamieszcza stosown informacj odpowiednim punkcie
„Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 1.
3.1. Jakie mo liwo ci wyeliminowania nierzetelnych wykonawców daje ustawa ?
Przepisy ustawy wskazuj , pod jakim k tem mo emy jako zamawiaj cy sprawdzi wykonawców, którzy
przyst puj do post powania. S to ogólne warunki, które ka dorazowo nale y uszczegółowi , aby za
ich pomoc zweryfikowa wykonawców (art. 22 ustawy). Zgodnie z przepisami ustawy o udzielenie
zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
1. Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci -je li
s one wymagane przepisami prawa,
2. Posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym
i dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie
zamówienia,
4. Nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia
Merytoryczny wydział ma do du swobod w uszczegółowieniu tych warunków tak, by do
post powania przyst pili wykonawcy rzetelni i wiarygodni. Umiej tnie je formułuj c, mo e
zamawiaj cy sprawdzi wykonawców pod k tem:
1) posiadania uprawnie do wykonania zamówienia,
2) do wiadczenia w realizacji zamówie podobnych do planowanego zamówienia,
3) posiadania wiedzy czy kwalifikacji zwi zanych z przedmiotem zamówienia,
4) dysponowania potencjałem technicznym,
5) dysponowania odpowiedni kadr pracownicz (konkretn liczb pracowników),
6) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Rodzaj oraz charakter warunków nale y zawsze dobiera indywidualnie do ka dego zamówienia.
Niestety, nie jest mo liwe podanie formuł i praktycznych zapisów odpowiednich do ka dego
post powania. Nie ma takich warunków, które sprawdz si przy ka dym rodzaju zamówienia.
Formułuj c warunki udziału w post powaniu, merytoryczny wydział winien je dobiera odpowiednio
do przedmiotu i skali zamówienia, bior c pod uwag specyfik rynku w danej dziedzinie. Pami ta
nale y przy tym, by formułowa warunki udziału w post powaniu z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Brak zachowania tych zasad jest bardzo cz stym
zarzutem formułowanym podczas kontroli dokonywanej przez Regionaln Izb Obrachunkow lub
Najwy sz Izb Kontroli.
3.2. Sprawdzenie uprawnie wykonawców
Gdy na wykonywanie działalno ci, która jest przedmiotem zamówienia, wymagane jest posiadanie
koncesji, zezwolenia, licencji lub innych uprawnie okre lonych ustawowo, zamawiaj cy na
obowi zek:
1) postawi wykonawcom taki warunek w post powaniu,
2) da , aby wykonawcy przedło yli dokumenty, które potwierdz posiadanie uprawnie .
3.2.1. Przykłady uprawnie
Chodzi przykładowo o takie uprawnienia jak:
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- koncesje (np. koncesja na usługi ochrony – wystawiona na firm )
- licencje (np. licencja pracownika ochrony – wystawiona na osob fizyczn ),
- zezwolenia (np. zezwolenie na bro , na prowadzenie działalno ci w zakresie transportu
odpadów, na prowadzenie działalno ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych) lub
- nało one przez ustawodawc ograniczenia w wykonywaniu danych czynno ci przez
osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje (dotyczy to mi dzy innymi: radców
prawnych, adwokatów, geodetów lub osób, które wykonuj samodzielne funkcje w
budownictwie).
Obowi zek posiadania uprawnie musi wynika z przepisów prawa. Tylko wtedy b dzie mo na
da od wykonawców ich przedstawienia. Cz stym bł dem, który popełniaj zamawiaj cy, jest to, e
daj od wykonawców uprawnie , w sytuacji gdy:
- oboj tne jest czy zamówienie wykonywa b dzie ta czy inna osoba, albo
- ustawy nie nakładaj obowi zku ich posiadania.
3.2.1.1. Koncesje
Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalno ci gospodarczej w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złó
kopalin, wydobywania kopalin ze złó ,
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze26. Koncesje wydaje minister wła ciwy do spraw
rodowiska;
2) Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicj oraz wyrobami i
technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wydawanie koncesji reguluje ustawa
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalno ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, broni i amunicj oraz wyrobami i technologi o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym27. Koncesje wydaje minister wła ciwy do spraw
wewn trznych;
3) Wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i
energi . Wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne28. Koncesji udziela Prezes Urz du Regulacji Energetyki.
4) Ochrony osób i mienia. Wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia29. Koncesji udziela minister wła ciwy do spraw wewn trznych;
5) Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. Wydawanie koncesji reguluje
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji30;
6) Przewozów lotniczych. Wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze31.
Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalno ci gospodarczej maj cych szczególne
znaczenie ze wzgl du na bezpiecze stwo pa stwa lub obywateli albo inny wa ny interes publiczny jest
dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalno ta nie mo e by wykonywana jako wolna lub po
uzyskaniu wpisu do rejestru działalno ci regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany ustawy o
swobodzie działalno ci gospodarczej.
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofni cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku
do wniosku nast puje w drodze decyzji.
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Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pó n. zm.
Dz.U. Nr 67, poz. 679 z pó n. zm.
28
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pó n. zm.
29
Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z pó n. zm.
30
Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z pó n. zm.
31
Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696.
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Koncesji udziela si na czas oznaczony, nie krótszy ni 5 lat i nie dłu szy ni 50 lat, chyba, e
przedsi biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
Przedsi biorca, który zamierza podj działalno gospodarcz wymagaj c uzyskania koncesji, mo e
ubiega si o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej „promes ”. W promesie uzale nia si
udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalno ci gospodarczej wymagaj cej
uzyskania koncesji. W promesie ustala si okres jej wa no ci, z tym e nie mo e on by krótszy ni 6
miesi cy.
W okresie wa no ci promesy nie mo na odmówi udzielenia koncesji na wykonywanie działalno ci
gospodarczej okre lonej w promesie, chyba e:
1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
2) wnioskodawca nie spełniał wszystkich warunków okre lonych w promesie;
3) wyst piły inne okoliczno ci opisane w ustawie o swobodzie działalno ci gospodarczej.
3.2.1.2. Działalno

regulowana

Je eli przepis odr bnej ustawy stanowi, e dany rodzaj działalno ci jest działalno ci regulowan w
rozumieniu ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej, przedsi biorca mo e wykonywa t
działalno , je eli spełnia szczególne warunki okre lone przepisami tej odr bnej ustawy i po
uzyskaniu wpisu w rejestrze działalno ci regulowanej. Przepisy dotycz ce prowadzenia działalno ci
regulowanej znajduj si w nast puj cych ustawach:
1. Ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina32;
2. Ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro lin33;
3. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych34
4. Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie35;
5. Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe36;
6. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym37;
7. Ustawie z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych38;
8. Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach39;
9. Ustawie z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i
ochronie oznacze geograficznych napojów spirytusowych40
10. Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe41;
11. Ustawie z dnia 13 pa dziernika 1995 r. Prawo łowieckie42;
12. Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty43;
13. Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych44;
14. Ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej45;
15. Ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i poło nej46;
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Dz.U. Nr 34, poz. 292 z pó n. zm.
Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z pó n. zm.
34
Dz.U. Nr 169, poz. 1199 z pó n. zm.
35
Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271
36
Dz.U. Nr 130, poz. 1188 z pó n. zm.
37
Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pó n. zm.
38
Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z pó n. zm.
39
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z pó n. zm.
40
Dz.U. Nr 208, poz. 1539
41
Dz.U. Nr 141, poz.1178 z pó n. zm.
42
Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z pó n. zm.
43
Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z pó n. zm.
44
Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z pó n. zm.
45
Dz.U z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pó n. zm.
46
Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z pó n. zm.
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16. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych47;
17. Ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych48;
18. Ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy cigach konnych49;
19. Ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
Kodeksu post powania cywilnego i innych ustaw50;
Organ prowadz cy, na podstawie przepisów reguluj cych dan działalno gospodarcz , rejestr
działalno ci regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsi biorcy, po zło eniu przez przedsi biorc
o wiadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalno ci. O wiadczenie
składa si na pi mie do organu prowadz cego rejestr działalno ci regulowanej. Przedsi biorca
podlegaj cy wpisowi do ewidencji mo e zło y wniosek wraz z o wiadczeniem równie we
wła ciwym organie ewidencyjnym, wskazuj c organ prowadz cy rejestr działalno ci regulowanej.
Organ prowadz cy rejestr działalno ci regulowanej wydaje z urz du za wiadczenie o dokonaniu
wpisu do rejestru.
Rejestr działalno ci regulowanej jest jawny. Ka dy ma prawo dost pu do zawartych w nim danych za
po rednictwem organu, który prowadzi rejestr.
Organ prowadz cy rejestr działalno ci regulowanej jest obowi zany dokona wpisu przedsi biorcy do
tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z o wiadczeniem o
spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalno ci gospodarczej, dla której rejestr jest
prowadzony.
3.2.1.3. Zezwolenia
Wybrane rodzaje działalno ci gospodarczej wymagaj cej posiadania zezwolenia reguluj nast puj ce
przepisy:
1. Obrót hurtowy i sprzeda napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982
r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi51. Obrót hurtowy w kraju
napojami alkoholowymi o zawarto ci powy ej 18 % alkoholu mo e by prowadzony tylko na
podstawie zezwolenia przez ministra wła ciwego do spraw gospodarki. Obrót hurtowy w kraju
napojami alkoholowymi o zawarto ci do 18 % alkoholu mo e by prowadzony tylko na
podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Sprzeda napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda y mo e by
prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).
2. Prowadzenie działalno ci w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na
automatach reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych52.
Zezwolenie na urz dzenie i prowadzenie działalno ci w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych lub gier na automatach udziela minister wła ciwy do spraw finansów
publicznych;
3. Podstaw do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalno ci
gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniaj ce do korzystania z pomocy
publicznej. Zezwolenie wydaje minister wła ciwy do spraw gospodarki zgodnie z
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postanowieniami ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych53.
4. Działalno gospodarcz w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci,
b) opró niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ci ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierz tami,
d) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowisk i spalarni zwłok
zwierz cych i ich cz ci.
Wydawanie zezwole reguluje ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i
porz dku w gminach54. Zezwolenie udzielane jest przez organy gminy.
5. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii55
uprawa maku lub konopi włóknistych wymaga uzyskania zezwolenia, który wydaje wójt
(burmistrz, prezydent miasta).
6. Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych. Wydawanie
zezwole reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym56. Zezwolenie
wydaje wojewoda.
7. Podejmowanie i prowadzenie działalno ci w zakresie obrotu papierami warto ciowymi i
innymi instrumentami finansowymi reguluje ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi57. Zezwolenie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego.
8. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych58reguluje tworzenie funduszy emerytalnych. Fundusz mo e by tworzony
wył cznie przez towarzystwo. Utworzenie funduszu wymaga uzyskania przez towarzystwo
zezwolenia na utworzenie funduszu. Zezwolenie wydaje Komisja Nadzoru Ubezpiecze i
Funduszy Emerytalnych;
9. Podejmowanie i wykonywanie działalno ci bankowej. Wydawanie zezwole reguluje ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe59. Zezwolenia wydaje Komisja Nadzoru
Bankowego;
10. Działalno polegaj ca na wiadczeniu lub udost pnianiu usług telekomunikacyjnych oraz
eksploatacji sieci telekomunikacyjnych. Wydawanie zezwole reguluje ustawa z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne60. Zezwolenie wydaje Prezes Urz du Telekomunikacji i
Poczty.
11. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych. Wydawanie zezwole reguluje
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach61. Zezwolenie wydaje starosta lub wojewoda w
zale no ci od rodzaju przedsi wzi ;
12. Działalno
gospodarcza w zakresie instalacji lub napraw przyrz dów pomiarowych.
Wydawanie zezwole
reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach62.
Zezwolenia wydaje Prezes Głównego Urz du Miar.
13. Działalno wodoci gowo – kanalizacyjna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod lub
zbiorowego odprowadzania cieków . Wydawanie zezwole reguluje ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków63
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14. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych64 stanowi, e
wprowadzanie do obrotu na terytorium RP produktów organizmów genetycznie
zmodyfikowanych wymaga zezwolenia ministra, wydawanego na wniosek u ytkownika
organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Ministrem wła ciwym w sprawie wydania
zezwolenia jest minister wła ciwy do spraw rodowiska.
15. Produkcja, handel hurtowy i detaliczny artykułami farmaceutycznymi . Wydawanie zezwole
reguluje ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne65. Zezwolenie na
wytwarzanie produktu leczniczego wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny. Zezwolenie na
obrót detaliczny produktami leczniczymi w aptekach wydaje wojewódzki inspektor
farmaceutyczny. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydaje Główny
Inspektor Farmaceutyczny;
16. Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne w transporcie drogowym. Wydawanie
zezwole reguluje ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym66. Zezwolenie
wydaje, w zale no ci od zasi gu przewozów, wójt – na obszarze gminy, burmistrz albo
prezydent miasta – na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, starosta – na
obszarze powiatu, marszałek województwa – na obszarze wi kszym od jednego powiatu;
17. Działalno gospodarcz w zakresie rybołówstwa reguluje ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o
rybołówstwie67. Wykonywanie rybołówstwa morskiego wymaga specjalnego zezwolenia
połowowego. Specjalne zezwolenie połowowe wydaje:
- minister wła ciwy do spraw rolnictwa na połowy w polskie wył cznej strefie
ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gda skiej oraz
poza polskim obszarami morskimi,
- wła ciwy okr gowy inspektor rybołówstwa morskiego na połowy w Zalewie
Wi lanym, w Zalewie Szczeci skim, na obszarze Zalewu Kamie skiego i Jeziora
D bie.
Prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich w polskich obszarach
morskich wymaga zezwolenia wydanego przez ministra wła ciwego do spraw
rolnictwa.
Połowy organizmów morskich na polskich obszarach morskich w celach naukowo –
badawczych albo szkoleniowych mog by prowadzone po uzyskaniu pozwolenia
wła ciwego okr gowego inspektora rybołówstwa morskiego.
Prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich wymaga
uzyskania zezwolenia ministra wła ciwego do spraw rolnictwa.
18. Lotnisko mo na zało y na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze68. Lotnisko mo na zało y po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa
Urz du Lotnictwa Cywilnego;
19. Instytucja pieni dza elektronicznego mo e by utworzona i prowadzi działalno w formie
spółki akcyjnej na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. Zasady wydawania i
u ywania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieni dza
płatniczego reguluje ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych69;
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20. Wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej. Wydawanie zezwole reguluje ustawa z dnia 22
maja 2003 r. o działalno ci ubezpieczeniowej70. Zezwolenie wydaje Urz d Komisji Nadzoru
Ubezpiecze i Funduszy Emerytalnych;
21. Po rednictwo ubezpieczeniowe – wykonywane jest przez agentów ubezpieczeniowych lub
brokerów ubezpieczeniowych. Wydawanie zezwole reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
po rednictwie ubezpieczeniowym71. Zezwolenie wydaje minister wła ciwy do spraw finansów;
22. Wykonywanie działalno ci pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor czenia
przesyłek. Wydawanie zezwole reguluje ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo
pocztowe72. Zezwolenie wydaje Prezes Urz du Regulacji Telekomunikacji i Poczty;
23. Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mog odbywa si
wył cznie w składzie podatkowym. Prowadz cym skład podatkowy mo e by wył cznie
podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Zezwolenie na
prowadzenie składu podatkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o
podatku akcyzowym73 wydaje wła ciwy naczelnik urz du celnego na pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu;
24. Fundusz inwestycyjny mo e by utworzony wył cznie przez towarzystwo, po uzyskaniu
zezwolenia Komisji Papierów Warto ciowych i Giełd na zasadach okre lonych w przepisach
stawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych74;
25. Uzyskanie zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalno ci
zwi zanej z nara eniem na działanie promieniowania jonizuj cego, okre lonej w
ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe75.
26. Zezwolenia wymaga wykonywanie planów urz dzania lasów na podstawie ustawy z dnia
28 wrze nia 1991 r. o lasach76.
27. Zezwolenia wymga hodowla zwierz t laboratoryjnych lub dostarczanie zwierz t
do wiadczalnych zgodnie z ustaw z dnia 21 stycznia 2005 r. o do wiadczeniach na
zwierz tach77
28. Prowadzenie warsztatu obsługuj cego tachografy cyfrowe wymaha zezwolenia na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych78.
3.2.1.4 Licencje
Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalno ci gospodarczej w zakresie okre lonym w
przepisach:
1. Ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym79;
2. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym80.
Uzyskanie zgody wymaga prowadzenie systemu płatno ci lub systemu rozrachunku papierów
warto ciowych w zakresie okre lonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczno ci
rozrachunku w systemach płatno ci i systemach rozrachunku papierów warto ciowych oraz zasadach
nadzoru nad tymi systemami81.
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Organy zezwalaj ce, udzielaj ce licencji i udzielaj ce zgody oraz wszelkie warunki wykonywania
działalno ci obj tej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a tak e zasady i tryb wydawania decyzji
w sprawach zezwole , licencji i zgód okre laj przepisy ustaw, o których mowa wy ej. Je eli przepisy
reguluj ce dan działalno gospodarcz stanowi , e wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i
cofanie koncesji i zezwole , a tak e prowadzenie rejestrów działalno ci regulowanej nale y do zada
organów jednostek samorz du terytorialnego, to zadania te s wykonywane jako zadania zlecone z
zakresu administracji rz dowej.
3.2.1.5. Podmioty prowadz ce działalno

zastrze on dla okre lonego zawodu

Przepisy wprowadzaj ce ustaw o swobodzie działalno ci gospodarczej przyznały status
przedsi biorcy wi kszo ci wolnych zawodów takich jak: psycholog, piel gniarka, poło na, lekarz,
kontroler podatkowy czy inspektor kontroli ubezpieczeniowej.
Z uwagi na fakt, e cech charakterystyczn powy szych zawodów jest to, e s to zawody zaufania
publicznego, przepisy wy ej wymienionej ustawy okre liły jednocze nie warunki wykonywania tych
zawodów, przes dzaj c w wielu przypadkach o jej reglamentowanej formie.
3.3 Kto musi przedstawi

uprawnienia ?

Na podstawie warunku dotycz cego uprawnie wykonawców nie mo na da , aby przedło yli oni
dyplomy i za wiadczenia o uko czonych kursach i szkoleniach. Wprawdzie podnosz one jako
oferowanych usług jednak je eli nie s wymagane ustawowo, to ich brak nie mo e blokowa
wykonawcom dost pu do realizacji zamówienia.
Uprawnienia musz przedstawi :
- firmy ( wykonawcy) b d
- osoby fizyczne, które b d uczestniczy w wykonaniu zamówienia ( a jest np.
pracownikiem wykonawcy).
To, do kogo skierowa wymagania dotycz ce uprawnie , okre laj odpowiednie ustawy, które
wprowadzaj dany wymóg. Precyzuj c swoje wymagania, nale y wskaza , kto musi spełnia dany
warunek (firma czy osoba fizyczna). Oczywi cie nie jest to konieczne, ale ułatwi prac wykonawcom,
którzy przyst puj do post powania.
Je li uprawnienia do wykonywania działalno ci obj tej przedmiotem zamówienia były wymagane
prawem, a zamawiaj cy zapomniał ich za da , post powanie obarczone jest wad , która uniemo liwia
zawarcie wa nej umowy. W takim przypadku nale y post powanie uniewa ni (art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy ) i ogłosi ponownie ze zmienionymi warunkami. W przeciwnym razie zamawiaj cy nara a si
na protesty zarówno tych wykonawców, którzy zostali wykluczeni z post powania (bo nie zło yli
dokumentów, których nie za dał zamawiaj cy), jak i tych „sprytniejszych", którzy (mimo e nie było
to wymagane) doł czyli do oferty uprawnienia i b d chcieli pozby si z post powania konkurencji.
3.4. Jak sformułowa warunek dotycz cy posiadania uprawnie przez wykonawc ?
Wymóg dotycz cy uprawnie mo na sformułowa :
- ogólnie lub
- uszczegółowi go, podaj c np. konkretn liczb posiadanych zezwole na bro lub liczb
osób, które powinny posiada uprawnienia budowlane.
Mo na zatem zapisa warunek ogólnie, np. Wykonawca powinien dysponowa przynajmniej 4 osobami
posiadaj cymi uprawnienia geodezyjne albo precyzyjnie okre li , kto i w jakim zakresie powinien
dysponowa takimi uprawnieniami, np. Wykonawca powinien dysponowa osobami, które posiadaj
uprawnienia do realizacji zamówienia, tj.
1) kierownikiem projektu, który posiada uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,
2) geodet , który posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysoko ciowych.
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3.5. Do wiadczenie wykonawcy w wykonywaniu podobnych zamówie
Mo na przypuszcza , e je li wykonawca poprzednie zamówienie podobne wykonał terminowo,
rzetelnie oraz z nale yt staranno ci , równie dobrze poradzi sobie z zamówieniem przygotowywanym
przez merytoryczny wydział. Dlatego cz sto warto sprawdzi do wiadczenie wykonawców w realizacji
zamówie , daj c, aby przedstawili odpowiednie wykazy prac, które wykonali wcze niej.
Je li wykonawcy nie udokumentuj swojego do wiadczenia, nale y wykluczy z post powania. Aby
móc to zrobi , merytoryczny wydział musi jednak precyzyjnie okre li swoje wymagania. daj c
jedynie wykazu wykonanych zamówie i nie stawiaj c przy tym konkretnego warunku dotycz cego
do wiadczenia, nie b dzie mo na wykluczy niepo danych wykonawców z post powania. Dopiero gdy
postawione b d konkretne wymagania np. co do liczby, rodzaju lub warto ci wykonywanych wcze niej
zamówie , b dzie mo na zweryfikowa wykonawców pod k tem posiadanego do wiadczenia.
3.5.1. Zasady opisu warunku do wiadczenia
Ustalaj c wymagania dotycz ce do wiadczenia wykonawcy, nale y pami ta o zasadach:
1) równego traktowania,
2) proporcjonalno ci i
3) uczciwej konkurencji.
Precyzuj c wymagania w stosunku do do wiadczenia wykonawcy, nale y trzyma si „złotego
rodka”. Okre li warunek mo liwie precyzyjnie, tak aby ani wykonawcy, ani tym bardziej Komisja
Przetargowa nie mieli w tpliwo ci, którzy wykonawcy spełniaj postawione wymogi . Jednocze nie,
nie nale y zakre la kr gu interesuj cych zamówie zbyt w sko, bo mo na bowiem spotka si z
protestami wykonawców.
Je eli zamawiaj cy chce wybudowa szkoł , zdolne do wykonania zamówienia b d nie tylko firmy,
które w przeszło ci poradziły sobie z budow takiego obiektu. Dopu ci mo na do post powania
równie tych wykonawców, którzy przedstawi dokumenty wiadcz ce o nale ytym wykonaniu
budynku o podobnym charakterze, kubaturze lub warto ci np. szpitala.
Podobnie, je eli wykonawca zrealizował dostaw np. 100 komputerów do ró nych lokalizacji na
terenie całej Polski lub za granic , prawdopodobnie równie dobrze poradzi sobie z dostaw 200
drukarek.
3.5.2. Okre lenie, co to jest „podobny” charakter
Gdy zamawiaj cy da informacji o do wiadczeniu, nie powinien nadu ywa sformułowania
„zamówienia o podobnym charakterze”, nie okre laj c, co tak naprawd rozumie przez „podobny
charakter”. Wykonawcy mog inaczej ni zamawiaj cy interpretowa te zapisy. Napisa nale y
precyzyjnie, czy „podobny” charakter zamówienia to:
- taki o warto ci zbli onej do warto ci kontraktowanych obecnie dostaw, usług lub robót
budowlanych,
- taki, którego przedmiot zamówienia jest podobny (np. szkolenia),
- taki o podobnym zakresie zamówienia (np. kubaturze obiektu budowlanego, przeznaczeniu lub
stopniu skomplikowania).
Wszelkie niedomówienia w tym zakresie b d powodowa pó niejsze problemy.
Merytoryczny wydział winien zastanowi si , czy zamówienie, które jest przedmiotem post powania,
nie jest na tyle rzadkie, e praktycznie uniemo liwia wykazanie si podobnym do wiadczeniem przez
wielu wykonawców. Równie w sytuacji gdy zamówienie nie jest typowe dla danej bran y, nie nale y
wymaga do wiadczenia w realizacji podobnych zamówie , bo mo na narazi si na protesty.
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Organizuj c np. post powanie o zamówienie usługi rewitalizacji zabytkowego muru miejskiego wraz z
aran acj otoczenia, nie nale y wymaga od wykonawcy, by wykazał si do wiadczeniem w
rewitalizacjach murów miejskich. Prawdopodobnie niewielu wykonawców ma takie do wiadczenia.
Nale y wówczas zakre li ogólne wymagania, postawi oddzielne warunki obejmuj ce tylko cz
zamówienia lub te obni y skal dotychczasowych przedsi wzi , które potwierdz zdolno ci
wykonawców. Zamiast np. wymaga do wiadczenia w wykonywaniu rewitalizacji murów
miejskich, nale y poprosi o wykaz wykonanych w ci gu ostatnich 5 lat robót budowlanych, na
które składaj si prace rewitalizacyjne (rozumiane jako np.: budowa kolektora deszczowego wraz z
przył czami, budowa fontanny wraz z sieci wodoci gow i 2 studniami rewitalizacyjnymi, budowa
schodów terenowych, monta ławek, urz dzanie zieleni).
Warunki dotycz ce do wiadczenia postawi nale y w inny sposób w zale no ci od tego czy
zamówienie dotyczy:
- dostaw lub usług czy
- robót budowlanych
3.5.2.1.Problemy z definicj
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Poprawne skonstruowanie specyfikacji wraz z precyzyjnie okre lonymi warunkami to gwarancja
szybkiego i bezbolesnego przej cia przez procedur , a co najwa niejsze – przej cie zgodnie z
prawem.
Jednym z warunków, jaki musi spełni wykonawca przyst puj cy do udziału w post powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego jest, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy posiadanie niezb dnego
do wiadczenia do wykonania zamówienia.
Ka dy zamawiaj cy, precyzuj c warunek udziału w post powaniu dotycz cy do wiadczenia
wykonawcy, winien przede wszystkim okre la ów warunek adekwatnie do przedmiotu zamówienia.
W my l art. 7 ust. 1 ustawy, „zamawiaj cy przygotowuje i przeprowadza post powanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniaj cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców". Zamawiaj cy zobligowani s wi c do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji oraz
zasady równo ci wobec wszystkich staj cych do przetargu wykonawców. Zachowanie tych dwóch zasad
le y w interesie nie tylko samych ubiegaj cych si o zamówienia wykonawców, lecz równie w interesie
zamawiaj cych, którzy w przypadku zbyt wygórowanych wymogów mog natrafi na sprzeciw wykonawców w postaci protestu, co w razie nieuznania racji wykonawcy doprowadzi mo e do
uniewa nienia post powania.
W przypadku nieprecyzyjnego okre lenia warunku zamawiaj cy mog otrzyma oferty od
wykonawców, którzy nie posiadaj wymaganego do wiadczenia do wykonania zadania.
Jednym z okre le , chyba ostatnio najcz ciej stosowanym przez zamawiaj cych przy okre laniu
wymogu do wiadczenia wykonawcy, jest „wykonanie w okresie ostatnich ... lat (w zale no ci, czy s
to dostawy, usługi czy roboty budowlane) zamówienia (b d pewnej ilo ci zamówie ) to samego z
przedmiotem zamówienia". W wielu przypadkach po przytoczonym powy ej zdaniu nast puje: tj ... i tu
zamawiaj cy precyzuj „co autor miał na my li", czyli jakie zamówienia b dzie uwa ał za to same.
Przykład 1
Przedmiotem zamówienia była wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w budynku
biurowym. W opisie warunków udziału w post powaniu zamawiaj cy zapisał m.in.:
„Wykonawca ma wykaza , e zgodnie z art. 22 ust.l pkt 2 ustawy wykonał w ci gu ostatnich pi ciu
lat (2003-2007), a je eli okres prowadzonej działalno ci jest krótszy - w tym okresie, roboty to same z
przedmiotem zamówienia, tj. mo e wykaza si wykonaniem co najmniej jednej roboty o warto ci
min. 600 tys. zł brutto, polegaj cej na wymianie stolarki okiennej z PCV".
Przykład 2
82

Olszowska Aneta, Problemy z definicj , „Przetargi Publiczne” Nr 1( 2) stycze 2006, s. 14 -15
- 39 -

W przypadku usług dotycz cych sprz tania pomieszcze w czterech budynkach u yteczno ci
publicznej, zamawiaj cy w ogłoszeniu i specyfikacji zapisał warunek udziału w post powaniu dotycz cy do wiadczenia wykonawców, którzy „zrealizowali w ci gu ostatnich trzech lat w co najmniej
czterech obiektach usługi to same z zakresem niniejszego zamówienia, tj. wykonali usługi w zakresie
sprz tania pomieszcze w obiektach u yteczno ci publicznej o powierzchni co najmniej 5 tys. mkw.
ka dy".
W pierwszym przypadku zamawiaj cy odnosi si do wykonania robót to samych, czyli dotycz cych
wymiany okien z PCV o okre lonej minimalnej warto ci. Tak sprecyzowany warunek jasno okre la
wymóg wobec wykonawcy. Przykład drugi natomiast wskazuje minimalny zakres wykonanych usług,
jakie miał zrealizowa wykonawca, a które zamawiaj cy uzna jako nale yte do wiadczenie.
Zamawiaj cy chce tutaj wiedzie , jaka była historia realizacji zamówie przez wykonawc wył cznie
na przestrzeni ostatnich trzech lat, tak wi c nie interesuj go wykonawcy, których okres działalno ci
jest krótszy. Poza tym w obu przypadkach podane minimalne wymagania odnosz si do przedmiotu
zamówienia i nie powinny by uwa ane za zbyt wygórowane.
Niestety, zamawiaj cy nie zawsze precyzyjnie okre laj swoje oczekiwania, a tym samym pozostawiaj
wykonawcom dowoln interpretacj swoich wymogów odno nie tego, czy co jest to same z
przedmiotem zamówienia, czy te nie jest.
Z definicji zawartej w „Słowniku j zyka polskiego PWN" wynika, e „to samy" to niczym nie ró ni cy
si , taki sam lub ten sam, identyczny, w matematyce natomiast to same znaczy równoznaczne.
Bior c pod uwag przedstawione definicje, w przypadku okre lenia przez zamawiaj cego wymogu
do wiadczenia w wykonaniu robót, dostaw b d usług to samych z przedmiotem zamówienia
wykonawca musiałby wykaza , e zrealizował zamówienia identyczne pod ka dym wzgl dem w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Tak było w przypadku przetargu, którego przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie
oczyszczalni cieków o przepustowo ci 105 m sze ./dob . Jako warunek udziału w post powaniu zamawiaj cy wymagał wykazania si do wiadczeniem w wykonaniu przynajmniej trzech robót
budowlanych to samych z przedmiotem zamówienia. Nie okre lił natomiast, czy ka da z
oczyszczalni miała mie przepustowo 105 m sze c./dob , czy te wszystkie oczyszczalnie ł cznie.
Jeden z wykonawców przedstawił w ramach do wiadczenia, e wykonał trzy oczyszczalnie o
przepustowo ci 16 m sze c./dob ka da. Zamawiaj cy stwierdził, e wykazane do wiadczenie jest
niezgodne z wymogami zawartymi w SIWZ i wykluczył wykonawc z post powania. Wykonawca,
nie zgadzaj c si z decyzj zamawiaj cego, wniósł protest, a po jego oddaleniu odwołanie do Prezesa
UZP.Bior c pod uwag przytoczone wcze niej definicje słowa „to same" wykonawca startuj cy w
wymienionym przetargu winien wykaza si do wiadczeniem w wykonaniu 3 oczyszczalni o
przepustowo ci 105 m sze c./dob ka da.
Patrz c w ten sposób na spraw mo na polemizowa , co by było w przypadku, gdyby wykonawca
wykazał si do wiadczeniem w realizacji oczyszczalni o przepustowo ci np. 300 m sze c./dob . Niby
do wiadczenie lepsze od wymaganego, ale jednak nie to same.
Jakkolwiek wystarczyłoby, gdyby zamawiaj cy w opisie warunków udziału w post powaniu zamie cił
np. taki zapis: „Wykonawca musi posiada do wiadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pi ciu lat,
a je li okres jego działalno ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych
obejmuj cych swym zakresem zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni cieków o przepustowo ci min. 105 m sze c./dob ka da/ł cznie".
Okre lenie: „do wiadczenie w wykonaniu zamówienia o charakterze to samym z przedmiotem
zamówienia" ró ni si od poprzedniego tylko jednym słowem, jednak bardzo istotnym. Termin
„charakter" jest to bowiem, według definicji zawartej w słowniku, zespół cech wła ciwych danemu
przedmiotowi lub zjawisku, odró niaj cych je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju;
wygl d, posta . Dlatego te wymagaj c od wykonawcy do wiadczenia w wykonaniu zamówie o
charakterze to samym zamawiaj cy nie ogranicza wykonawcy, jak w poprzednim przypadku, do
wykonania zamówie identycznych, ale o charakterze identycznym z przedmiotem zamówienia.
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I tak, gdyby w przypadku post powaniu którego przykład podałam powy ej, zamawiaj cy wymagał
wykonania trzech robót o charakterze to samym z przedmiotem zamówienia, wykonawca maj cy
do wiadczenie w wykonaniu projektu i budowy trzech oczyszczalni o przepustowo ci 16 m sze c./dob
spełniałby warunek udziału w post powaniu, gdy ze wzgl du na cel, pełnion i funkcj oraz
konstrukcj obiekty te maj to samy charakter.
Przykład zastosowania takiego okre lenia cz sto wyst puje przy robotach budowlanych. Pewien
zamawiaj cy tak okre lił warunek dotycz cy do wiadczenia wykonawcy w post powaniu, którego
przedmiotem było wybudowanie 4-kondygnacyjnego budynku szkoły:
„W post powaniu mog wzi udział wykonawcy, którzy wykonali w ci gu ostatnich pi ciu lat, a
je eli okres działalno ci firmy trwa krócej, to w tym okresie, co najmniej jedn robot budowlan o
charakterze to samym z przedmiotem zamówienia". Wszystko wydaje si jasne, ale rodzi si pytanie:
co zamawiaj cy zrobi w przypadku otrzymania oferty od wykonawcy, który w wymaganym
okresie wybudował jednokondygnacyjny budynek szkolny? W tym przypadku b dzie musiał uzna
takiego wykonawc za spełniaj cego warunek, gdy wykazał on, e wykonał robot budowlan o
charakterze to samym z przedmiotem zamówienia. Istniej
jednak pewne obawy,
czy wykonawca z takim do wiadczeniem poradzi sobie z realizacj zadania.
Tradycyjnie przywołam słownikowe definicje tych okre le :
- „podobny" to maj cy pewne cechy zbie ne, prawie identyczne z czym ,
- „zbli ony" (w u yciu przymiotnikowym) to maj cy podobne cechy, wła ciwo ci; niewiele si
ró ni cy, podobny.
Te dwa terminy maj bardzo podobne definicje i s najmniej precyzyjnymi okre leniami u ywanymi
przez zamawiaj cych. Jak wiemy, uznanie, e co jest podobne do czego , jest rzecz wzgl dn . Dla
jednego np. wybudowanie basenu mo e by robot budowlan podobn do wybudowania sali
gimnastycznej, gdy jedno i drugie to przecie obiekty sportowe, a wi c maj ce pewne cechy wspólne.
Nie zawsze jednak wykonawca, który posiada w swoim do wiadczeniu jedynie budow sali
gimnastycznej, zagwarantuje nam prawidłowe wykonanie zamówienia, jakim b dzie budowa basenu.
Przykład 3
W przetargu na usługi w zakresie administrowania budynkiem szkoły podstawowej, polegaj ce na
utrzymaniu czysto ci i porz dku wewn trz i na zewn trz obiektu, a tak e wykonaniu prac
konserwatorskich, zamawiaj cy nast puj co sformułował warunek udziału w post powaniu: „W
przetargu mo e bra udział wykonawca, który w latach 1999-2004 wykonywał usługi podobne do
przedmiotu przetargu, tj. w przeci gu minimum trzech lat administrował obiektem szkolnym lub
biurowym o pow. u ytkowej obiektu nie mniejszej ni 10 tys. mkw.". W tym przypadku zamawiaj cy,
tak jak w przykładzie 1 i 2, wyja nia wykonawcom, jakie usługi b d uznane za podobne do
przedmiotu zamówienia, okre laj c minimalny okres trwania wykonanych usług oraz ich zakres.
Przykład 4
Niestety, pojawiaj si te ogłoszenia z tak sformułowanymi warunkami:
„W post powaniu mog uczestniczy wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a
je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane
zbli one do przedmiotu zamówienia". Przedmiotem zamówienia była tu budowa o wietlenia
ulicznego, polegaj ca na wykonaniu sieci kablowej do istniej cych szaf o wietleniowych oraz posadowienie nowych słupów o wietleniowych z oprawami.
Pomijaj c fakt, e zamawiaj cy ogranicza do wiadczenie wykonawcy do trzech lat, to nara a si na
mo liwo
otrzymania ofert od wykonawców, którzy nie b d posiadali wystarczaj cego
do wiadczenia. Nie okre la bowiem, w jakim stopniu maj by zbli one te trzy roboty do przedmiotu
zamówienia. Czy jedynie w zakresie przedmiotowym, czy te warto ciowym? Nie precyzuje tak e,
jakie roboty uzna za zbli one do przedmiotu zamówienia, a jakie nie b d zaliczone do robót
zbli onych.
W praktyce problemy pojawiaj si zazwyczaj po zło eniu ofert, kiedy to okazuje si , e
wykonawca(y) nie maj , zdaniem zamawiaj cego, dostatecznego do wiadczenia i zostaj wykluczeni z
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post powania. Na ogół taka sytuacja prowadzi do wydłu enia procedur i udzielania zamówie
publicznych i mo e by przyczyn wielu niepotrzebnych komplikacji.
3.5.3. Jak sprawdzi do wiadczenie wykonawcy w wykonywaniu dostaw lub usług ?
W przypadku dostaw lub usług mo na wymaga od wykonawców, którzy przyst puj do
post powania, aby wykazali, e np.:
1) wykonali konkretn liczb podobnych zamówie (np. 5 dostaw sprz tu komputerowego),
2) wykonali zamówienia opiewaj ce na konkretn podan kwot (np. co najmniej 2 dostawy
sprz tu komputerowego o warto ci minimum 45.000 zł ka da),
3) przedmiot (rodzaj) wykonanego przez nich zamówienia lub zamówie był zbli ony do
zamówienia. Nale y przy tym konkretnie wskaza , co rozumie si pod poj ciem „zbli ony” lub
„to samy”, a wi c np. okre li , e chodzi o sprz t komputerowy, urz dzenia medyczne czy
np. usługi szkoleniowe z zakresu kierowania projektami),
4) wykonali zamówienia o konkretnym stopniu zło ono ci (np. stworzyli stron internetow
wykorzystuj c techniki sklepu internetowego)
5) przy wykonywali poprzedniego zamówienia wykonali konkretne zadania (np. druk publikacji,
dostawa i monta specjalistycznego sprz tu, wykonanie bazy danych).
W przypadku dostaw tomografów komputerowych o warto ci szacunkowej około 300 000 zł warunek
mógłby obejmowa nast puj ce elementy:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy w ci gu ostatnich trzech lat (a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali z nale yt staranno ci
przynajmniej 2 dostawy sprz tu medycznego na kwot 150 000 zł ka da.
3.5.4.Okres do wiadczenia
Aby zweryfikowa do wiadczenie wykonawcy w zakresie dostaw i usług, merytoryczny wydział mo e
da , by wykonawca przedstawił wykaz do wiadczenia z okresu ostatnich 3 lat. Okres 3 lat
b dziesz liczy , poczynaj c od upływu terminu składania ofert.
Okres 3 lat jest to termin, który wskazuje rozporz dzenie w sprawie dokumentów. Nie mo na
wymaga od wykonawców, aby wykazali si do wiadczeniem w czasie krótszym lub dłu szym ni 3
lata.
Tylko w przypadku gdy czas, w którym wykonawca prowadzi działalno , jest krótszy ni 3 lata, mo e
on przedstawi wykaz do wiadczenia z krótszego okresu.
3.5.5 Jak sformułowa warunek ?
Prawidłowo sformułowany warunek dotyczy do wiadczenia w wykonywaniu usług lub dostaw mo e
brzmie :
Wykonawca musi wykaza , e posiada do wiadczenie w realizacji co najmniej ... ( poda nale y
konkretn liczb ) zamówie , o warto ci co najmniej... (poda nale y konkretn warto ), polegaj cych
na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu... (poda nale y rodzaj zamówie , np. szkolenie) w zakresie...
(poda nale y tematyk ).
lub te :
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy dysponuj cy do wiadczeniem - rozumianym jako
zrealizowanie co najmniej... (podaj liczb zrealizowanych zamówie ) podobnych zamówie , za które
przyjmuje si zamówienia o nast puj cych parametrach:... (wydział merytoryczny winien przedstawi
list wymaga ).
Na potwierdzenie powy szych warunków wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat dostaw (lub usług), a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym
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okresie, z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty
potwierdzaj ce, e dostawy (lub usługi) te zostały wykonane nale ycie.
3.5.6. Warunek do wiadczenia przy robotach budowlanych
Formułuj c warunek dotycz cy robót budowlanych, mo na wymaga , aby wykonawcy, którzy
przyst puj do post powania, wykazali np. e wykonali:
1) konkretn liczb podobnych zamówie ,
2) zamówienia, które przekraczały podan przez zamawiaj cego kwot ,
3) prace budowlane o okre lonym stopniu zło ono ci,
4) prace budowlane dotycz ce konkretnej kubatury obiektu lub cz ci obiektu,
5) prace budowlane dotycz ce obiektu budowlanego o konkretnym przeznaczeniu.
3.5.6.1. Jak sformułowa wniosek ?
W przypadku robót budowlanych, których przedmiotem jest przebudowa ziele ca wraz z wykonaniem
robót budowlano – monta owych oraz towarzysz cych o warto ci szacunkowej zamówienia 1.000.000
zł postawiony warunek mógłby obejmowa nast puj ce elementy:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali budow lub kompleksow
przebudow minimum 2 obiektów takich jak: park, zieleniec, ogródek jordanowski, deptak
reprezentacyjny, plac miasta, teren rekreacyjny przed obiektami handlowymi, teren k pielisk o
warto ci robót nie mniejszej ni 700.000 zł ka da – w ramach której wykonywane były nast puj ce
prace: roboty nawierzchniowe, o wietlenie terenu, elementy małej architektury oraz piel gnacja
zieleni.
W przypadku zamówienia na pokrycie dachu warunek mo e brzmie :
Wykonawca musi wykaza , e zrealizował w ci gu ostatnich 5 lat minimum 3 roboty zwi zane z
budow lub remontem dachów krytych pap o powierzchni nie mniejszej ni 400 m2.
Dla obydwu powy szych warunków mo na fragment:
Na potwierdzenie powy szego warunku wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich
5 lat robót budowlanych, a je eli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych
swoim rodzajem i warto ci robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich warto ci oraz daty i miejsca wykonania, jak równie dokumenty potwierdzaj ce, e roboty zostały
wykonane nale ycie.
3.5.6.2. Okres do wiadczenia
Gdy zamówienie dotyczy robót budowlanych, mo na
da od wykonawcy, aby przedstawił wykaz
robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat. Pami ta nale y, e zamawiaj cy nie mo e wydłu a ani
tym bardziej skraca wskazanego w rozporz dzeniu terminu. Tez t potwierdza wyrok Zespołu
Arbitrów: zamawiaj cy zorganizował post powanie o udzielenie zamówienia na budow obwodnicy w
ci gu drogi krajowej. Wykonawca wniósł protest na czynno
Zamawiaj cego polegaj c na
okre leniu w SIWZ warunku, który utrudnia uczciw konkurencj . Zamawiaj cy wymagał mianowicie
od wykonawców, aby posiadali do wiadczenie w realizacji (jako główny wykonawca), w okresie
ostatnich 3 lat co najmniej jednego podobnego zamówienia o charakterze i zło ono ci porównywalnej z
zakresem zamówienia, które było przedmiotem post powania. Zespół Arbitrów zgodził si , e
Zamawiaj cy naruszył zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,

- 43 -

daj c od oferentów, aby przedło yli wykaz wykonanych robót za okres nie 5 lat, lecz 3 - licz c
od dnia ogłoszenia przetargu o zamówienie publiczne83.
Licz si roboty budowlane, które zostały zako czone w ci gu 5 lat przed wszcz ciem post powania –
orzekli arbitrzy w jednym z post powa odwoławczych. W post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego firma budowlana na dowód do wiadczenia doł cza do oferty wykaz zrealizowanych
wcze niej inwestycji84. W przetargu na rozbudow oczyszczalni cieków w Gda sku zamawiaj cy
wymagał, aby firmy wykonały w ci gu ostatnich pi ciu lat roboty budowlane o ł cznej warto ci 50 mln
zł, w tym co najmniej jedn o warto ci 7 mln zł. Jeden z wykonawców zakwestionował wykaz zło ony
przez konkurencj . Jego zdaniem niektórych z inwestycji zamawiaj cy nie powinien uzna , gdy
zostały rozpocz te wcze niej ni przed pi cioma laty liczonymi od dnia wszcz cia przetargu. Arbitrzy
rozstrzygaj cy ten spór nie zgodzili si z tym zarzutem. Ich zdaniem w wykazie robót maj prawo si
znale wszystkie prace zako czone w ci gu ostatnich pi ciu lat przed wszcz ciem post powania. Nie
ma znaczenia, kiedy zostały rozpocz te. Przewodnicz cy składu orzekaj cego zwrócił uwag , e
rozporz dzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy,
mówi o wykazie wykonanych robót budowlanych, nie definiuj c tego poj cia. Dlatego nale y si
odnie do przepisów Kodeksu cywilnego, który w art. 471 posługuje si poj ciem wykonania
zobowi zania. W doktrynie wykonanie zobowi zania uto samiane jest z momentem, w którym
wykonawca spełnił wiadczenie. Do do wiadczenia wykonawcy mog by zaliczone roboty budowlane,
gdy zostały zako czone w ci gu pi ciu lat przed wszcz ciem post powania, bez wzgl du na dat ich
rozpocz cia (sygn. akt UZP/ZO/0-439).
3.6.

danie wykazu do wiadczenia oraz referencji

Aby sprawdzi , czy wykonawcy rzeczywi cie maj do wiadczenie w wykonywaniu podobnych do
zamówie , zamawiaj cy mo e da od nich, by przedstawili:
- wykaz wykonanych zamówie oraz
- referencje (lub inny dokument, który potwierdzi jako wykonanych zamówie ).
Wykonawcy powinni przygotowa zestawienie swojego do wiadczenia w taki sposób, by wykaza , e
spełniaj postawiony im warunek.
Oprócz wykazu wykonanych zamówie poprosi nale y te wykonawców, by przedło yli dokumenty,
które potwierdz , e zawarte w wykazie dostawy, usługi lub roboty budowlane zostały nale ycie
wykonane – np. referencje, listy, rekomendacje, protokoły odbioru prac. Dzi ki temu Komisja
Przetargowa b dzie mogła sprawdzi , czy kontrahenci, którzy współpracowali wcze niej z danym
wykonawc , byli zadowoleni z jego pracy.
3.6.1. Jak sformułowa warunki dotycz ce do wiadczenia? Oto przykłady:
Prawidłowo sformułowany ogólny warunek dotycz cy do wiadczenia w wykonywaniu dostaw lub
usług mo e brzmie :
Wykonawca musi wykaza , e posiada do wiadczenie w realizacji co najmniej... (nale y poda konkretn
ilo ) zamówie , o warto ci co najmniej... (nale y poda konkretn warto ), polegaj cych na
przygotowaniu oraz przeprowadzeniu... (nale y poda rodzaj zamówie , np. szkolenie) w zakresie...
(nale y poda tematyk ).
lub te :
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy dysponuj cy do wiadczeniem — rozumianym jako
zrealizowanie w ci gu ostatnich 3 lat co najmniej... (nale y poda liczb zrealizowanych zamówie ) podobnych zamówie , za które przyjmuje si zamówienia o nast puj cych parametrach: ...
(nale y przedstawi list wymaga ).
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b d w przypadku robót budowlanych:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy zrealizowali w ci gu ostatnich 5 lat - roboty
budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia rozumianym jako wykonanie co
najmniej... (nale y poda liczb zrealizowanych zamówie ) obiektów budowlanych... (nale y poda
charakterystyk obiektu).
W przypadku dostaw tomografów komputerowych o warto ci szacunkowej około 300.000 zł
warunek mógłby obejmowa nast puj ce elementy:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat (a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali z nale yt staranno ci
przynajmniej 2 dostawy sprz tu medycznego na kwot 150.000 zł ka da.
W przypadku robót budowlanych, których przedmiotem jest przebudowa ziele ca wraz z
wykonaniem
robót
budowlano-monta owych oraz towarzysz cych o warto ci szacunkowej
zamówienia 1.000.000 zł postawiony warunek mógłby obejmowa nast puj ce elementy:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat (a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali budow lub kompleksow
przebudow minimum 2 obiektów, takich jak park, zieleniec, ogródek jordanowski, deptak
reprezentacyjny, plac miasta, teren rekreacyjny przed obiektami handlowymi, teren k pielisk o
warto ci wykonanych robót nie mniejszej ni 700.000 zł ka da - w ramach której wykonywane były
nast puj ce prace: roboty nawierzchniowe, o wietlenie terenu, elementy malej architektury oraz
piel gnacja zieleni. Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca powinien przedstawi wykaz
wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych odpowiadaj cych swym rodzajem i warto ci robotom
budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, podaj c ich warto
oraz daty i miejsca
wykonania oraz zał czaj c dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te zostały wykonane nale ycie.
4) W przypadku zamówienia na pokrycie dachu, warunek mo e brzmie :
Wykonawca musi wykaza , e zrealizował w ci gu ostatnich 5 łat minimum 3 roboty zwi zane z
budow lub remontem dachów krytych pap o powierzchni nie mniejszej ni 400 m2. Na
potwierdzenie powy szego warunku wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5
lat robót budowlanych, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci robotom budowlanym stanowi cym przedmiot
zamówienia, podaj c ich warto , daty i miejsca wykonania oraz zał czaj c dokumenty
potwierdzaj ce, e roboty te zostały wykonane nale ycie.
3.6.2. Jak sformułowa warunek dotycz cy uprawnie ?
Przykładowo:
1) Mo na zapisa warunek ogólnie, np.:
Wykonawca powinien dysponowa przynajmniej 4 osobami posiadaj cymi uprawnienia geodezyjne.
1) Mo na precyzyjnie okre li , kto i w jakim zakresie powinien dysponowa
uprawnieniami np.:
Wykonawca powinien dysponowa osobami, które posiadaj uprawnienia do realizacji zamówienia, tj.
- kierownikiem projektu, który posiada uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,
- geodet , który posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wyj ciowych.
3.7. Potencjał techniczny
Stosownie do postanowie rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy oraz form, w
jakich dokumenty te mog by składane85 (dalej: rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
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maja 2006r. w sprawie dokumentów), w celu potwierdzenia, e wykonawca dysponuje niezb dnym
potencjałem technicznym, zamawiaj cy mo e da wykazu niezb dnych do wykonania zamówienia
narz dzi i urz dze , jakie posiada wykonawca.
Poj cie „dysponowanie” nie jest uregulowane wprost przepisami Kc. Nale y je jednak zdefiniowa jak
realn mo liwo skorzystania z rzeczy. W zwi zku z tym okre lenie to dotyczy zupełnie innej sytuacji
ni posiadanie. Posiadanie zawiera bowiem zawsze w swojej tre ci dysponowanie rzecz , natomiast nie
w ka dej sytuacji dysponowanie musi by to same z posiadaniem.
Przykład:
Firma budowlana, wykonuj c zamówienie, korzysta z podwykonawców wykorzystuj cych koparki. W
zwi zku z tym firma dysponuje koparkami, aczkolwiek sama ich nie posiada.
Dysponowa rzecz mo e np. dzier yciel, czyli osoba, która włada rzecz za kogo innego (art. 338 Kc).
Forma wykazu dotycz ca potencjału technicznego jakim dysponuje wykonawca jest bezpo rednio
zale na od specyfiki przedmiotu zamówienia, bowiem dokument ma potwierdzi stan posiadania
niezb dnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego. Wa ne jest, aby merytorycznie
wła ciwy wydział dokładnie okre lił wymagane urz dzenia i narz dzia, tak aby wykonawca
przygotowuj c ofert wiedział, jakimi narz dziami i urz dzeniami, które s w jego posiadaniu, ma si
wykaza . Oczywi cie fakt dysponowania przez wykonawc niezb dnymi do wykonania zamówienia
urz dzeniami i narz dziami musi by odpowiednio udokumentowany poprzez zał czenie
odpowiedniego dokumentu, informacji lub potwierdzenia zawarcia przykładowo:
- umowy leasingu,
- umowy dzier awy,
- umowy wynajmu,
- porozumienia o u yczeniu.
Wykonawca mo e ponadto doł czy tutaj inne dokumenty, jak np. dowody rejestracyjne, protokoły
odbioru, faktury zakupu. Potwierdzeniem posiadania wymaganych urz dze i narz dzi mo e by
równie o wiadczenie wykonawcy.
3.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy
Stawiaj c warunek dotycz cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, który potwierdzi, e wykonawcy (w
wyznaczonym w SIWZ zakresie oraz terminie) b d w stanie sfinansowa zamówienie do momentu
zapłaty wynagrodzenia przez zamawiaj cego, nale y pami ta , aby go doprecyzowa .
Okre li nale y dokładnie, jak sytuacj ekonomiczn i finansow wykonawcy uznana b dzie za
odpowiedni w odniesieniu do wykonania zamówienia.
Je li zamawiaj cy nie doprecyzuje odpowiednio warunku dotycz cego sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawców, a nast pnie za da od nich konkretnych dokumentów na potwierdzenie
spełnienia tego warunku (np. polisy ubezpieczeniowej o warto ci 20 000 euro), zamawiaj cy nie
b dzie mógł wykluczy wykonawcy, który ubiega si o udzielenie zamówienia – nawet je li ten
przedło y polis o warto ci 100 euro.
3.8.1. Jakich dokumentów mo na

da ?

Aby sprawdzi , czy wykonawcy spełniaj warunek dotycz cy ich sytuacji ekonomiczno – finansowej,
zamawiaj cy b dzie mógł da jednego lub kilku nast puj cych dokumentów:
- bilansu oraz rachunku zysków i strat albo sprawozdania finansowego a je eli ono podlega
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo ci równie opini o
badanym sprawozdaniu; w przypadku
wykonawców, niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania finansowego – mo na
da innych dokumentów, które okre l ich obroty, zysk oraz zobowi zania i nale no ci;
sprawozdanie finansowe i inne dokumenty mog dotyczy okresu nie dłu szego ni ostatnie
3 lata obrotowe, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – tego krótszego okresu,
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- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo - kredytowej,
w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, która potwierdzi wysoko
rodków finansowych wykonawcy lub jego zdolno kredytow ;
informacja musi by wystawiona nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
- polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, które potwierdz , e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego
działalno ci gospodarczej.
3.8.2.

daj c powy szych dokumentów nale y pami ta , e:

Sprawozdanie składa si z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmuj cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych
informacji i obja nie (zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy z 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci86).
Sprawozdanie finansowe jednostek okre lonych w art. 64. ust.1 podlegaj ce corocznemu badaniu,
obejmuje ponadto zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieni nych (art.
45 ust.3 ustawy o rachunkowo ci).
Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowo ci badaniu i ogłaszaniu podlegaj roczne
skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania
kontynuuj cych działalno :
1) banków oraz zakładów ubezpiecze ,
2) jednostek działaj cych na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami
warto ciowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
3) spółek akcyjnych,
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzaj cym roku obrotowym, za który sporz dzono
sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z nast puj cych warunków:
- rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowarto w walucie
polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
- przychody netto ze sprzeda y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok
obrotowy stanowiły równowarto w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów, je eli w SIWZ nie wska e, e da poszczególnych
elementów sprawozdania finansowego (np. bilansu, rachunku zysków i strat), wykonawcy mimo
wszystko, pod rygorem wykluczenia ich z post powania, b d zobowi zani do zło enia
kompletnego sprawozdania finansowego87.
3.8.3. Inne wska niki potwierdzaj ce zdolno

finansow wykonawcy

Je eli wykonawca nie jest zobowi zany do sporz dzania sprawozdania finansowego, zamawiaj cy
mo e zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie dokumentów da od niego innych dokumentów, które
okre l : obroty, zysk oraz zobowi zania i nale no ci. Przepisy prawa odró niaj dokumenty urz dowe
(sporz dzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy
pa stwowe w zakresie ich działania) oraz dokumenty prywatne (które sporz dzi wykonawca).
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Wykonawca, który nie musi sporz dza sprawozdania finansowego, mo e przedło y Ci dokument
prywatny, który potwierdzi, e znajduje si on w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
B dziesz musiał uzna taki dokument wystawiony przez samego wykonawc , byleby odzwierciedlał
on obroty, zysk oraz jego zobowi zania i nale no ci.
3.8.3.1.Przychód
Pierwszym i najcz ciej spotykanym warunkiem dotycz cym sytuacji ekonomicznej i finansowej
wykonawców jest wymaganie wykazania si okre lonym przychodem (cz sto mylnie okre lanym jako
obrót). Nie wchodz c w rozwa ania, czy wysoko przychodu rzeczywi cie odzwierciedla potencjał
ekonomiczny lub finansowy wykonawcy, czy raczej jego wielko i „obrotno ” nale y stwierdzi , e
– co do zasady – zamawiaj cy ma mo liwo
postawienia takiego warunku. Poniewa w
sprawozdaniu finansowym nie uwidacznia si przychodu z ró nych rodzajów działalno ci,
zamawiaj cy nie mo e okre li warunku jako np. „przychód ze sprzeda y komputerów”. Jedyny, jak
si wydaje, wybór ma zamawiaj cy mi dzy przychodem ze sprzeda y (ogółem) a przychodem ze
sprzeda y produktów. Wysoko wymaganego przychodu winna by okre lona z uwzgl dnieniem
wielko ci i czasu trwania zamówienia. Zamawiaj cy ma mo liwo uwzgl dnienia zmian sytuacji
finansowej wykonawców w ci gu ostatnich trzech lat, w szczególno ci w zakresie przychodu. Mo e w
tym zakresie uelastyczni warunek daj c np. okre lonego redniego przychodu w ci gu ostatnich
trzech lat.
3.8.3.2.Dost p do rodków
Zamawiaj cy mo e da od wykonawcy dost pu do rodków finansowych niezb dnych do realizacji
zamówienia. Wysoko
rodków finansowych winna by dostosowana do wielko ci zainwestowanych
przez wykonawc funduszy w pierwszym i w kolejnych etapach realizacji zamówienia. Prawidłowo
okre lony warunek winien wynika z wysoko ci rodków, jakie wykonawca musi wyło y od
momentu rozpocz cia prac nad realizacj zadania do momentu otrzymania pierwszej zapłaty za
wykonane i zafakturowane prace. Zamawiaj cy mo e postawi warunek na dwa sposoby: albo
samodzielnie wyliczy niezb dn kwot na podstawie szacowanej warto ci zamówienia, czasu jego
trwania i przewidywanego harmonogramu płatno ci, albo okre li tylko okres kredytowania. W tym
przypadku wysoko
niezb dnych rodków b dzie zale ała od zaproponowanego w ofercie
harmonogramu rzeczowo-finansowego (i dla ka dego wykonawcy b dzie inna). Nie mo na postawi
warunku w ten sposób w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem (kwalifikacja
wykonawców nast puje przed zło eniem przez nich ofert).
3.8.3.3. Zysk
Jednym z mierników wiarygodno ci ekonomicznej przedsi biorstwa mo e by osi ganie przez niego
zysku. Zwykle bada si pod tym k tem jedynie ostatni rok. Warunek osi gania zysku netto jest
dyskusyjny z uwagi na mog ce si pojawia w rachunkach zysków i strat poszczególnych
wykonawców koszty finansowe i straty nadzwyczajne nierzutuj ce negatywnie na wiarygodno
wykonawcy. W takiej sytuacji wykonawca winien da zmiany warunku jako nieuzasadnionego.
Wydaje si , e minimalnym wymaganiem, które powinien spełnia ka dy wykonawca, jest wykazanie
zysku na działalno ci operacyjnej. Bior c pod uwag cel badania wiarygodno ci wykonawców, nie
wydaje si wła ciwe okre lanie przez zamawiaj cego jakichkolwiek wska ników rentowno ci.
3.8.3.4.Zadłu enie
Zamawiaj cy ma prawo bada poziom zadłu enia wykonawców, oczywi cie nie w warto ciach
bezwzgl dnych, lecz w postaci odpowiedniego wska nika. Zwykle interesuj cym okresem jest
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wył cznie ostatni okres obrachunkowy wykonawcy. Zamawiaj cy mo e wzi pod uwag np. rodzaje
i wielko ci wska ników wymagane przez banki przy ocenie wiarygodno ci kredytowej podmiotów
gospodarczych i, ewentualnie, korygowa te wielko ci w oparciu o rednie bran owe (obni y
wymagania). Zamawiaj cy mo e posłu y si jednym lub kilkoma wska nikami. W przypadku kilku
wska ników mo e ka dy z nich ocenia oddzielnie lub skonstruowa wska nik zagregowany,
uwzgl dniaj cy (z okre lonymi wagami) wysoko kilku oddzielnych wska ników.
3.8.3.5. Inne wska niki
Zamawiaj cy mo e zastosowa do oceny wiarygodno ci wykonawców równie inne wska niki
przyjmowane powszechnie do oceny wiarygodno ci ekonomicznej podmiotów gospodarczych (np.
wska niki płynno ci). Zawsze jednak rodzaj wska nika i jego wielko musz wynika ze specyfiki
zamówienia.
W przypadku informacji z banku, który potwierdza wysoko posiadanych rodków finansowych lub
zdolno kredytow wykonawcy, nale y uzna za prawidłow równie informacj z kilku banków,
bowiem zgodnie z ustaw z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci gospodarczej88 nie istnieje ju
obowi zek posiadania podstawowego rachunku bankowego.
Zamawiaj cy organizuj c post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw zestawów
komputerowych w trybie przetargu nieograniczonego. Warto szacunkowa zamówienia wynosi
1.000.000 zł. Zamawiaj cy w nast puj cy sposób doprecyzował postawiony warunek znajdowania si
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia:
„W przypadku wykonawców ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia Zamawiaj cy uzna niniejszy
warunek za spełniony, gdy Wykonawca wyka e, e posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow
na kwot nie mniejsza ni 100.000 zł lub uzyskał w ostatnim roku obrotowym obroty nie mniejsze ni
1.000.000 zł”.
Na potwierdzenie spełniania wy ej wymienionego warunku udziału w post powaniu zamawiaj cy
za dał nast puj cych dokumentów:
- informacji z banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzaj cy
wysoko posiadanych rodków finansowych lub zdolno kredytow wykonawcy na
kwot nie mniejsz ni 100.000 zł, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
upływem terminu składania ofert, lub
- sprawozdania finansowego, a je eli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowo ci równie z opini o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
wykonawców niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania finansowego – innych
dokumentów okre laj cych obroty, zysk oraz zobowi zania i nale no ci ( w wysoko ci nie
mniejszej ni 1.000.000 zł) za okres ostatniego roku obrotowego.
3.9. Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców89
Ustawa okre la w art. 22 wymogi, które musz spełni oferenci, którzy chc ubiega si o
zamówienie publiczne. § 1 pkt 3 tego artykułu nakłada na nich wymóg „znajdowania si w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia". Mo na z tego wywnioskowa , i
na zamawiaj cym spoczywa obowi zek sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów
(zwanej w dalszej cz ci: SEiF).
Przepis ten wydaje si jak najbardziej uzasadniony, gdy ma chroni zamawiaj cych przed
bankructwem - i wszystkimi zwi zanymi z tym konsekwencjami - wykonawców zamówienia publicz-

88
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Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z pó n. zm.
Raczkiewicz Zbigniew, Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów, „Prawo Zamówie Publicznych” Nr 2
czerwiec 2006, s. 19 – 21.
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nego w trakcie jego realizacji, b d te bezpo rednio po jego zako czeniu, kiedy to np. s zobowi zani
do wiadczenia usług serwisowych b d te , je li zachodzi taka konieczno , gwarancyjnych.
Aby ograniczy arbitralno
zamawiaj cych w zakresie doboru dokumentów, które s
wymagane celem sprawdzenia SFiF oferentów oraz pozosta w zgodzie z dyrektywami
wspólnotowymi dotycz cymi zamówie publicznych zostały one wymienione „ enumeratywne w
rozporz dzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e
da zamawiaj cy od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by składane.
Na bazie § 1 ust. 3 tego rozporz dzenia: W celu potwierdzenia, e wykonawca znajduje si w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, zamawiaj cy mo e zad
nast puj cych dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego cz ci, a je eli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo ci równie z opini odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz ci, a w przypadku wykonawców niezobowi zanych do sporz dzania
sprawozdania finansowego, innych dokumentów okre laj cych obroty, zysk oraz zobowi zania i
nale no ci - za okres nie dłu szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je eli okres prowadzenia
działalno ci jest krótszy - za ten okres,
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w którym wykonawc
posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzaj cej wysoko posiadanych rodków
finansowych lub zdolno kredytow wykonawcy, wystawionej nie wcze niej ni 3 miesi cy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj cego, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzenia działalno ci
gospodarczej.
W praktyce mo na spotka si z sytuacj , w której - bazuj c na § 1 ust. 3 rozporz dzenia zamawiaj cy wymagaj od oferentów dostarczenia bilansu za ostatnie trzy lata działalno ci
gospodarczej. Jak równie wykazuje praktyka, zdarza si , i dokument ten nie jest w ogóle
analizowany. W innych wypadkach analiza ta jest niezwykle powierzchowna, ograniczaj ca si do
sprawdzenia czy oferent generuje zyski.
Nie mo na wymaga od członków komisji przetargowej, aby byli specjalistami od rachunkowo ci i
sprawozdawczo ci finansowej (cho dobrze by było, aby w jej składzie znajdowała si przynajmniej jedna
osoba posiadaj ca podstawow wiedz w tej dziedzinie). W celu ułatwienia im pracy- zarówno w
uj ciu jako ciowym jak i czasowym -chciałbym zaproponowa 9 podstawowych wska ników, które
nale y sprawdzi , w celu przeprowadzenia uproszczonej oceny SFiF wykonawców. Wszystkie
potrzebne dane znajduj si w ich bilansie.
1. Kapitał (fundusz) własny przedsi biorstwa
Jest to warto
rodków (materialnych i finansowych) wniesiona do firmy przez jej wła cicieli jak
równie rodków wypracowanych w toku działalno ci przedsi biorstwa. Stanowi on podstawowe ródło
finansowania, które to pozostaje do stałej dyspozycji przedsi biorstwa. Powinien on by bezwzgl dnie
dodatni, i na odpowiednim poziomie (w porównaniu do wielko ci obrotów). Je li tak nie jest, to
przedsi biorstwo jest na najlepszej drodze do rychłego bankructwa.
2. Kapitał obrotowy
Kapitał obrotowy słu y do finansowania bie cej działalno ci przedsi biorstwa. Powinien by on odpowiednio wysoki, aby zapewni przedsi biorstwu odpowiedni płynno finansow . Musi by dodatni; w
innym wypadku przedsi biorstwo b dzie musiało sprzedawa maj tek trwały (np. maszyn produkcyjne),
aby uzyska fundusze na pokrycie bie cych zobowi za , co w dłu szej perspektywie mo e mie
katastrofalne skutki.
Kapitał obrotowy mo emy liczy na dwa sposoby:
Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowi zania krótkoterminowe
Kapitał obrotowy = kapitał (fundusz)własny - aktywa trwałe
3. Przychód netto z działalno ci gospodarczej
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Wska nika tego nie trzeba chyba przedstawia szerzej - informuje on o relacji mi dzy wielko ci
przychodu, a kosztami jego uzyskania. Warto ta powinna by dodatnia, co oznacza, i przychód jest
wi kszy od kosztów jego uzyskania.
Analizuj c przychód netto z działalno ci gospodarczej trzeba zwróci uwag na dwie rzeczy jego zmiany w czasie, i jego struktur . W przypadku zmian w czasie interesuje nas, czy maj one
charakter, mniej lub bardziej, linearny czy te skokowy. Je eli odpowied brzmi skokowy, to
powinni my si bli ej przyjrze strukturze przychodów, a zwłaszcza temu, jaka ich cz
jest
rezultatem podstawowej działalno ci gospodarczej, a jaka stanowi przychód nadzwyczajny.
Przykładowo, je li przedsi biorstwo działaj ce w sektorze budowlanym zanotuje znacz cy, a przy
tym jednorazowy, wzrost przychodów, to mo e to oznacza , i zbyło jedn b d kilka z u ytkowanych
maszyn. Tego rodzaju działanie, o ile nie stanowi elementu długo-okresowej strategii, poprawia
sytuacj tylko krótkookresowo (np. sprzeda betoniarki, by uzyska fundusze na pokrycie bie cych
zobowi za - tylko w danym roku obrachunkowym), za w przyszło ci mo e mie negatywne efekty.
4. Zysk
Podstawowym celem ka dej działalno ci gospodarczej jest zysk, zatem naturalne jest, i wska nik ten
powinien mie warto dodatni . Mo e si zdarzy jednak, i podmiot gospodarczy zysku nie generuje.
Wynika to mo e z trzech przyczyn: (1) wiadomego działania maj cego na celu zwi kszenie zysków w
dłu szej perspektywie czasowej, kosztem zysków bie cych, (2) Cyklicznego wahania koniunkturalnego,
(3) Problemów strukturalnych podmiotu gospodarczego. O ile sytuacja przedstawiona powy ej w
punktach (1) i (2) jest mo liwa do zaakceptowania, to ta przedstawiona w punkcie (3) stanowi powa ne
ryzyko dla zamawiaj cego i dlatego jest nieakceptowana. Dlatego te automatyczne wykluczenie
oferenta, który zanotował straty nie musi wcale by najwła ciwszym rozwi zaniem.
Je eli wykonawca wykazuje straty, za którykolwiek z poprzednich okresów obrachunkowych, to
nale y podda jego bilans dokładniejszej analizie, jak równie zwróci si z zapytaniem o
przyczyny tej sytuacji i sposobów poradzenia sobie z ni . Zach cam do porównania otrzymanej
odpowiedzi z wnioskami otrzymanymi z przeprowadzonej samodzielnie analizy bilansu!
5. Zdolno do samodzielnego finansowania inwestycji
Zdolno do samodzielnego finansowania inwestycji (dalej: ZdSFI) informuje nas o tym, w jakim
stopniu oferent jest w stanie realizowa inwestycje własnymi rodkami, a w jakim stopniu musi
polega na finansowaniu zewn trznym, do którego mo emy zaliczy m. in. zaliczki na poczet zleconych zamówie publicznych. Rzadko które przedsi biorstwo jest w stanie finansowa swoje inwestycje w pełni samodzielnie, niemniej jednak warto porówna ZdSFI do wielko ci inwestycji. Finansowanie cało ci, b d przewa aj cej cz ci inwestycji z kredytów, w momencie gdy własna ZdSFI jest
niewielka, b d te ujemna, jest niezwykle ryzykowne i mo e, przy najmniejszym wahni ciu
koniunktury doprowadzi do problemów finansowanych, a nawet bankructwa.
Zdolno do samodzielnego finansowania
inwestycji obliczymy w nast puj cy sposób:
ZdSFI = Zysk + Amortyzacja - Produkcja w toku
Wska nik ten powinien przyj warto dodatni .
6. Wska nik płynno ci finansowej
Wska nik płynno ci finansowej (dalej WPF) informuje o zdolno ci podmiotu do regulacji jego
krótkoterminowych zobowi za . Przyjmuje si , i zobowi zania krótkoterminowe powinny mie
pokrycie w aktywach obrotowych. Je li tak nie jest, to przedsi biorstwo b dzie zmuszone do
wyprzeda y maj tku trwałego, celem pokrycia zobowi za bie cych. Minimalna warto WPF
powinna wynosi 1,0. Wydaje si to by nieco ryzykowne, dlatego dobrze by było przyj nieco
wy sz warto – 1,2.
Wska nik płynno ci finansowej obliczamy poprzez podzielenie warto ci aktywów obrotowych
przez zobowi zania krótkoterminowe.
7. Wska nik krótko i rednio terminowego zadłu enia
Jak sama nazwa wskazuje informuje on o mo liwo ci regulacji rednio- i długoterminowych
zobowi za przez przedsi biorstwo. Stanowi on zatem niejako uzupełnienie wska nika płynno ci
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finansowej. Teoretycznie, nie powinien on spa poni ej poziomu 0,3, cho po raz kolejny wydaje si ,
i warto ta jest za niska. Wydaje si , i warto 0,6 lub wy sza jest bardziej akceptowalna.
Wska nik krótko i rednio terminowego zadłu enia obliczamy przez podzielenie kapitału
(funduszu) własnego przez sum rednio i długoterminowych zobowi za .
8. Wska nik wypłacalno ci
Wska nik ten informuje o relacji mi dzy kapitałem (funduszem) własnym przedsi biorstwa a jego
całkowitym zadłu eniem. Zgodnie z literatur fachow nie powinien on spasa poni ej 0,2. Mo na
spotka si równie z opini , z któr si zgadzam, i w praktyce warto ta jest za niska. Dlatego
proponuj , aby warto
ta wynosiła minimum 0,4. Ni sza warto , w przewa aj cej liczbie
przypadków, oznacza b dzie, i przedsi biorstwa ma, b d te mo e w najbli szym czasie mie ,
problemy z terminowym regulowaniem zobowi za .
Wska nik wypłacalno ci = kapitał (fundusz) własny / suma zobowi za
9. Rentowno
Informuje o tym jak efektywnie przedsi biorstwo dysponuje swoim maj tkiem - czy przynosi on
zyski, czy te straty. Rentowno obliczamy przez podzielenie zysku przez wielko obrotu. Najlepiej,
je li wynosiłaby one około 10 %. Zwró my uwag , i je li rentowno przedsi biorstwa jest poni ej
poziomu inflacji, to de facto nie jest ono rentowne.
Powy ej przedstawione zostało 9 wska ników. Najlepiej, najbezpieczniej dla zamawiaj cego by
było, je li wszystkie z nich byłyby powy ej warto ci rekomendowanych, i to w ka dym z trzech
poprzednich okresów rozrachunkowych. Je li tak nie jest, to pojawia si pytanie - ile? Ile z nich
powinno spełnia wymogi, aby uzna , i oferent jest w sytuacji finansowej i ekonomicznej
pozwalaj cej mu na wykonanie danego zamówienia?
Niestety nie jest mo liwe podanie dokładnej liczby. W wi kszo ci wypadków, wystarczy gdy 20 z 27
warto ci (3 lata x 9 wska ników) b dzie „nad kresk ". Wiele zale y tak e od specyfiki zamówienia,
jego warto ci czy te czasu potrzebnego do realizacji. Dlatego te zalecana jest daleko id ca
ostro no , nawet je li wydłu y to czas potrzebny na przeprowadzenie post powania oraz koszty z
tym zwi zane. W ostatecznym rozrachunku to si opłaci, cho zamawiaj cy nie zawsze si o tym bezpo rednio przekona.
4. USTALENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT
Merytoryczny wydział zobowi zany do okre lenia propozycji kryteriów oceny ofert w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty. Istniej w zasadzie dwa sposoby opisu kryteriów oceny ofert:
- pierwszy polega na wskazaniu jako jedynego kryterium ceny,
- zgodnie z drugim jako kryteria oceny ofert okre la si cen wraz z innymi kryteriami
odnosz cymi si do przedmiotu zamówienia, np. jako ci , funkcjonalno ci , parametrami
technicznymi , kosztami eksploatacji , serwisem czy terminem wykonania zamówienia.
Wraz z okre leniem kryteriów ocen, merytoryczny wydział winien przypisa im odpowiednie wagi
procentowe oraz sposób przeliczania cen poszczególnych ofert na punkty.
Je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert wariantowych, wówczas cena nie mo e by jedynym
kryterium oceny ofert ( art. 83 ust. 1 ustawy ).
Kryteria oceny ofert nie mog dotyczy wła ciwo ci wykonawcy, a w szczególno ci jego
wiarygodno ci ekonomicznej, technicznej lub finansowej ( art. 91 ust. 3 ustawy).
Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 5 ustawy modyfikacja SIWZ nie mo e dotyczy kryteriów
oceny ofert.
W przypadku gdy merytoryczny wydział przewiduje, e po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, winien wskaza , które z
kryteriów na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem ofert b d stosowane w toku
aukcji elektronicznej, pami taj c e kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej s wył cznie
kryteria okre lone w SIWZ, umo liwiaj ce automatyczn ocen oferty bez ingerencji zamawiaj cego
(art. 91a ust. 3 ustawy ).
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Merytoryczny wydział okre laj c kryteria oceny ofert zamieszcza stosown informacj w
odpowiednim punkcie „Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1.
5. USTALENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Merytoryczny wydział w ramach przygotowania post powania winien okre li termin realizacji
zamówienia. Przy okre leniu terminu wykonania zamówienia winien on wzi pod uwag zarówno
potrzeby wynikaj ce z potrzeb realizacji danego zamówienia, jak i terminy zwi zane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia przez Komisj Przetargow . Je eli merytoryczny
wydział przewiduje mo liwo
składania ofert cz ciowych, winien okre li termin realizacji
poszczególnych cz ci zamówienia, w przypadku gdy poszczególne oferty cz ciowe maj by
zrealizowane w ró nych terminach.
Je eli przedmiotem zamówienia s usługi lub dostawy powtarzaj ce si okresowo, merytoryczny
wydział, je eli jest to mo liwe winien okre li , w jakich ost pach czasowych b d realizowane te
zamówienia. Natomiast w przypadku dynamicznego systemu zakupów, merytoryczny wydział winien
okre li na jaki okres winien on zosta ustalony.
Merytoryczny wydział winien równie ustali na jaki okres po przeprowadzeniu post powania w
trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zostanie
zawarta umowa ramowa.
Zaleca si aby merytoryczny wydział, ustalaj c termin realizacji zamówienia, nie okre lał go
dat kalendarzow a ilo ci dni (tygodni, miesi cy) od dnia podpisania umowy.
Merytoryczny wydział okre laj c termin realizacji zamówienia zamieszcza stosown informacj w
odpowiednim punkcie „Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1.
6. USTALENIE WARUNKÓW ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIENIA
Merytoryczny wydział w ramach przygotowania post powania winien okre li , czy oferta winna by
zabezpieczona wadium w zamówieniach o warto ci zamówienia jest mniejsza ni progi unijne.
Zgodnie bowiem z art. 45 ust.2 ustawy, je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne,
zamawiaj cy mo e da od wykonawców wniesienia wadium.
Natomiast je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiaj cy da
wniesienia wadium.
W obu powy szych przypadkach na merytoryczny wydział winien okre li kwot wadium w
granicach od 0,5 % do 3 % warto ci zamówienia, zamieszczaj c stosown informacj
odpowiednim punkcie „Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1.
Na wydziale merytorycznym ci y równie obowi zek zaj cia stanowiska w sprawie zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie słu y pokryciu roszcze z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy.
Je eli wykonawca jest jednocze nie gwarantem, zabezpieczenie słu y tak e pokryciu roszcze z tytułu
gwarancji ( art. 147 ust. 2 ustawy ).
Zamawiaj cy da od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, je eli:
- warto zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza progi unijne,
- warto zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyra on w złotych
równowarto kwoty 10 000 000 euro, z wyj tkiem umów kredytu i po yczki,
- umowa ma zosta zawarta na okres dłu szy ni 4 lata, z wyj tkiem umów, o których mowa w
art. 142 ust. 4 i art. 143 ustawy.
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W wyj tkowych sytuacjach, w szczególno ci gdy
danie wniesienia zabezpieczenia mogłoby
uniemo liwi udzielenie zamówienia lub spowodowa znaczny wzrost cen ofert, zamawiaj cy mo e
odst pi od dania wniesienia zabezpieczenia.
Merytoryczny wydział winien ustali wysoko zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w
granicach od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej warto ci nominalnej
zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z umowy (art. 150 ust. 2 ustawy ).
Merytoryczny wydział winien ustali ponadto jaka kwota ma by pozostawiona na zabezpieczenie
roszcze z tytułu wady lub gwarancji jako ci. Zgodnie z postanowieniami art. 151 ust. 2 ustawy,
kwota ta nie mo e przekracza 30 % wysoko ci zabezpieczenia. Merytoryczny wydział
zamieszcza stosown informacj o wysoko ci zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy oraz
pozostawieniu kwoty na zabezpieczenie roszcze z tytułu wady lub gwarancji jako ci, w
odpowiednim punkcie „Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1.
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III. PLANOWANE I PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA – ZADANIA KOMISJI
PRZETARGOWEJ
Wszystkie zamówienia publiczne o warto ci powy ej 14 000 euro przeprowadza stała Komisja
Przetargowa powołana stosown uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego. Komisja rozpoczyna
wykonywanie swoich zada niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku naczelnika
wła ciwego merytorycznie wydziału Starostwa Powiatowego w Pabianicach, zło onego we
„Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 1.
Komisja Przetargowa nie jest zobowi zana do bezwzgl dnego przyj cia propozycji zło onych przez
merytoryczny wydział. Komisja ponosi bowiem odpowiedzialno za przygotowanie zamówienia
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa i zasadami udzielania zamówie publicznych. W
przypadku powstania jakichkolwiek w tpliwo ci dotycz cych tre ci wniosku zło onego merytoryczny
wydział, Komisja Przetargowa przeprowadza stosowne post powanie wyja niaj ce z udziałem
naczelnika tego wydziału. Je eli w wyniku tego post powania w dalszym ci gu istnieje ró nica
stanowisk, ostateczn decyzj podejmuje Pełnomocnik.
Komisja Przetargowa bior c pod uwag wniosek merytorycznego wydziału oraz przesłanki
ustawowe obowi zuj ce w poszczególnych trybach, przedkłada Pełnomocnikowi wniosek o
zatwierdzenie trybu post powania o udzielenie zamówienia w „Propozycji wyboru trybu
post powania o udzielenie zamówienia publicznego” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika
Nr 4.
1. WYBÓR TRYBU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
PUBLIKACJA I ZAMIESZCZANIE OGŁOSZE
Przed przyj ciem propozycji wyboru
trybu udzielenia zamówienia publicznego, Komisja
Przetargowa winna dokona analizy i oceny poprawno ci ustalenia, przez wła ciwie merytoryczny
wydział, warto ci szacunkowej zamówienia, jak równie dokona wnikliwej analizy proponowanego
trybu w wietle przesłanek wynikaj cych z odpowiednich przepisów ustawy.
1.1. Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony jest jednym z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówie
publicznych. Jest to tryb obligatoryjny, nie wymaga spełnienia przesłanek, po których zaistnieniu
mógłby by stosowany przez zamawiaj cego. Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie
przetargu nieograniczonego zamieszczaj c ogłoszenie zgodnie z postanowieniami art. 40 ustawy.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego powinno zawiera co najmniej dane i
informacje, o których mowa w art. 41 ustawy. Projekt ogłoszenia przygotowuje Komisja
Przetargowa, które nast pnie przekazuje do akceptacji i podpisu przez Pełnomocnika.
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty mog składa wszyscy zainteresowani wykonawcy (art. 39 ustawy).
1.1.1.Zamówienia o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci
szacunkowej mniejszej ni progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji
Przetargowej :
a) zamieszcza drog elektroniczn w Biuletynie Zamówie Publicznych,
b) zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
c) przekazuje ogłoszenie Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie
internetowej Powiatu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia
w Biuletynie Zamówie Publicznych;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych;
3) zawiera informacj o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie, wydruk z odpowiedniej strony internetowej Urz du Zamówie
Publicznych) ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do dokumentacji
post powania.
1.1.2. Zamówienia o warto ci szacunkowej równej lub przekraczaj cej progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci
równej lub przekraczaj cej progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji
Przetargowej zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz na stronie
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk z odpowiedniej strony
internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo
zał cza do dokumentacji post powania.
1.1.3. Zamówienia na roboty budowlane o warto ci szacunkowej przekraczaj cej równowarto
20 000 000 euro a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000
000 euro podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
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Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Odpowiednio Informatykowi Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu
celem zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu, stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz dokonania zlecenia opublikowania w dzienniku
lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje odpowiednio Informatykowi
Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu ł cznie z pismem sporz dzonym
na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o odpowiednio: dacie publikacji w
dzienniku lub czasopi mie, okresie wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na
stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zamieszczenia w
dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim, potwierdzaj c te informacje własnor cznym
podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk
z odpowiedniej strony internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej oraz kserokopie
ogłoszenia z czasopisma lub dziennika ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do
dokumentacji post powania.
1.2. Przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony jest drugim podstawowym trybem udzielania zamówie publicznych. Przetarg
ograniczony mo e by stosowany zawsze, ustawa nie wyszczególnia jakichkolwiek przesłanek
ograniczaj cych jego zastosowanie. Wszcz cie post powania nast puje na takich samych zasadach jak
w przetargu nieograniczonym. Jedyn ró nic , która odró nia te dwa tryby jest zakres informacji,
które musz by zawarte w ogłoszeniu. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu
publicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy składaj wnioski o
dopuszczenie do udziału w post powaniu, a oferty mog składa wykonawcy zaproszeni do składania
ofert (art. 47 ustawy). Przetarg ograniczony składa si z dwóch etapów. W pierwszym etapie
zainteresowani udziałem w post powaniu wykonawcy składaj wnioski o dopuszczenie do udziału w
post powaniu, które podlegaj badaniu i ocenie pod k tem spełnienia warunków podmiotowych,
okre lonych w ogłoszeniu o zamówieniu. W drugim etapie oferty składaj wył cznie zaproszeni
wykonawcy. Podstawow ró nic pomi dzy przetargiem ograniczonym a nieograniczonym jest to, e
w przetargu nieograniczonym ofert mo e zło y ka dy zainteresowany wykonawca, a w
ograniczonym ofert mog zło y tylko wykonawcy, którzy zostali wybrani przez zamawiaj cego na
podstawie ustalonych w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w post powaniu.
Przed ogłoszeniem post powania Komisja Przetargowa ustala liczb wykonawców, w liczbie nie
mniejszej ni 5 i nie wi kszej ni 20, którzy zostan zaproszeni do składania ofert i przedkłada w tej
sprawie stosowny wniosek do Pełnomocnika na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 6.
Komisja przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy. Ogłoszenie to
wymaga akceptacji i podpisu Pełnomocnika.
1.2.1.Zamówienia o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne
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Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o warto ci
szacunkowej mniejszej ni progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji
Przetargowej :
a) zamieszcza drog elektroniczn w Biuletynie Zamówie Publicznych,
b) zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
c) przekazuje ogłoszenie Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie
internetowej Powiatu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5,
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia
w Biuletynie Zamówie Publicznych;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych;
3) zawiera informacj o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie, wydruk z odpowiedniej strony internetowej Urz du Zamówie
Publicznych) ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do dokumentacji
post powania.
1.2.2. Zamówienia o warto ci równej lub przekraczaj cej progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o warto ci równej
lub przekraczaj cej progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej
zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz na stronie
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk z odpowiedniej strony
internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo
zał cza do dokumentacji post powania.
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1.2.3. Zamówienia na roboty budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto
20 000 000 euro a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na roboty
budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000
000 euro podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Odpowiednio Informatykowi Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu
celem zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu, stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz dokonania zlecenia opublikowania w dzienniku
lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje odpowiednio Informatykowi
Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu ł cznie z pismem sporz dzonym
na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o odpowiednio: dacie publikacji w
dzienniku lub czasopi mie, okresie wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na
stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zamieszczenia w
dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim, potwierdzaj c te informacje własnor cznym
podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk
z odpowiedniej strony internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej oraz kserokopie
ogłoszenia z czasopisma lub dziennika ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do
dokumentacji post powania.
1.3.Negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb konkurencyjny, ale mo e by stosowany dopiero po spełnieniu
wymienionych w ustawie okoliczno ci, tzw. przesłanek wyboru trybu, które zawarte s w art. 55 ust.1
ustawy. Post powanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem składa si z czterech etapów.
Jest to tryb, w którym po publicznych ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiaj cy zaprasza wykonawców
dopuszczonych do udziału w post powaniu do składania ofert wst pnych niezawieraj cych ceny,
prowadzi z nimi negocjacje, a nast pnie zaprasza ich do składania ofert (art. 54 ustawy).
Zamawiaj cy mo e udzieli zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, je eli zachodzi co
najmniej jedna z przesłanek okre lonych w art. 55 ust.1 ustawy.
Wszcz cie post powania w trybie negocjacji z ogłoszeniem nast puje w dniu ukazania si ogłoszenia
o zamówieniu. Ogłoszenie powinno zawiera co najmniej informacje, o których mowa w art. 48 ust.2
ustawy w zwi zku art. 56 ust.1 ustawy.
Przed ogłoszeniem post powania Komisja Przetargowa ustala liczb wykonawców, w liczbie nie
mniejszej ni 3, a je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, nie mniejszej ni
5, którzy zostan zaproszeni do składania ofert wst pnych i przedkłada w tej sprawie stosowny
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wniosek do Pełnomocnika na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 7. Komisja
przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 48 ust.2 w zwi zku z art. 56 ust. 2 ustawy.
Ogłoszenie to wymaga akceptacji i podpisu Pełnomocnika.
1.3.1.Zamówienia o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem o warto ci
szacunkowej mniejszej ni progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji
Przetargowej :
a) zamieszcza drog elektroniczn w Biuletynie Zamówie Publicznych,
b) zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
c) przekazuje ogłoszenie Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie
internetowej Powiatu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5,
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia
w Biuletynie Zamówie Publicznych;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych;
3) zawiera informacj o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie, wydruk z odpowiedniej strony internetowej Urz du Zamówie
Publicznych) ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do dokumentacji
post powania.
1.3.2. Zamówienia o warto ci równej lub przekraczaj cej progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem o warto ci równej
lub przekraczaj cej progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej
zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz na stronie
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
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ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk z odpowiedniej strony
internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo
zał cza do dokumentacji post powania.
1.3.3. Zamówienia na roboty budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto
20 000 000 euro a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na roboty
budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000
000 euro podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Odpowiednio Informatykowi Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu
celem zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu, stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz dokonania zlecenia opublikowania w dzienniku
lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje odpowiednio Informatykowi
Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu ł cznie z pismem sporz dzonym
na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o odpowiednio: dacie publikacji w
dzienniku lub czasopi mie, okresie wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na
stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zamieszczenia w
dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim, potwierdzaj c te informacje własnor cznym
podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk
z odpowiedniej strony internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej oraz kserokopie
ogłoszenia z czasopisma lub dziennika ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do
dokumentacji post powania.
1.4. Dialog konkurencyjny
Dialog konkurencyjny to nowy tryb udzielania zamówie publicznych, w którym po publicznym
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiaj cy prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a
nast pnie zaprasza ich do składania ofert (art. 60a ustawy). Zamawiaj cy mo e udzieli zamówienia
w trybie dialogu konkurencyjnego je eli zachodz ł cznie przesłanki okre lone w art. 60b ust.1
ustawy. Do wszcz cia post powania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy dotycz ce
zamieszczania lub publikowania ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
stosuje si odpowiednio (art. 40 w zwi zku z art. 60c ust.1 ustawy).
Przed ogłoszeniem post powania Komisja Przetargowa ustala liczb wykonawców, w liczbie nie
mniejszej ni 3, a je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, nie mniejszej ni
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5, którzy zostan zaproszeni do dialogu i przedkłada w tej sprawie stosowny wniosek do
Pełnomocnika na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 8. Komisja przygotowuje ogłoszenie
o zamówieniu zgodnie z art. 48 ust. 2 w zwi zku z art. 60c ust. 1 ustawy z tym e ogłoszenie o
zamówieniu zawiera równie :
1) opis potrzeb i wymaga zamawiaj cego okre lonych w sposób umo liwiaj cy przygotowanie
si wykonawców do udziału w dialogu lub informacj o sposobie uzyskania tego opisu;
2) informacj o wysoko ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawicieli
rozwi zania stanowi ce podstaw do składania ofert, je eli zamawiaj cy przewiduje nagrody.
Ogłoszenie to wymaga akceptacji i podpisu Pełnomocnika.
1.4.1.Zamówienia o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego o warto ci
mniejszej ni progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej :
a) zamieszcza drog elektroniczn w Biuletynie Zamówie Publicznych,
b) zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
c) przekazuje Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej
Powiatu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia
w Biuletynie Zamówie Publicznych;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych;
3) zawiera informacj o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie, wydruk z odpowiedniej strony internetowej Urz du Zamówie
Publicznych) ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do dokumentacji
post powania.
1.4.2. Zamówienia o warto ci szacunkowej równej lub przekraczaj cej progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego o warto ci równej
lub przekraczaj cej progi unijne, podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej
zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz na stronie
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
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2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o okresie odpowiednio wywieszenia
ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po
ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk z odpowiedniej strony
internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo
zał cza do dokumentacji post powania.
1.4.3. Zamówienia na roboty budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto
20 000 000 euro a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na roboty
budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000
000 euro podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Odpowiednio Informatykowi i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu celem zamieszczenia
na stronie internetowej Powiatu, stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz dokonania zlecenia opublikowania w dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje odpowiednio Informatykowi
Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu ł cznie z pismem sporz dzonym
na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 5.
Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane na tablicy ogłosze Starostwa,
na stronie internetowej lub w inny sposób:
1) nie mo e zosta odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie mo e zawiera informacji innych ni przekazane Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informacj o dniu jego przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich.
Po upływie terminu składania ofert ogłoszenia te zał cza si do dokumentacji post powania. Sekretarz
Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie informacje o odpowiednio: dacie publikacji w
dzienniku lub czasopi mie, okresie wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na
stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zamieszczenia w
dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim, potwierdzaj c te informacje własnor cznym
podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej wydruk
z odpowiedniej strony internetowej Dziennika Urz dowego Unii Europejskiej oraz kserokopie
ogłoszenia z czasopisma lub dziennika ogłoszenia Sekretarz Komisji obowi zkowo zał cza si do
dokumentacji post powania.
1.5.Negocjacje bez ogłoszenia
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy negocjuje warunki
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nast pnie
zaprasza ich do składania ofert (art. 61 ustawy). Tryb ten mo e by zastosowany wył cznie wtedy
gdy zostanie spełniona jedna z wymienionych w art. 62 ustawy przesłanek. Z uwagi, i post powanie
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prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia trwa stosunkowo krótko ( w porównaniu do innych
konkurencyjnych trybów) tryb ten mo e by stosowany w przypadku, gdy zachodzi pilna potrzeba
udzielenia zamówienia, której zamawiaj cy nie mógł wcze niej przewidzie . Ponadto, w przypadku
zamówie , których realizacja musi rozpocz si niezwłocznie (z uwagi na długie terminy składania
ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w trybach przetargowych) zamawiaj cy mog stosowa
tryb negocjacji bez ogłoszenia w celu wykonania cz ci zamówienia, która musi zosta udzielona do
czasu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub w
negocjacjach z ogłoszeniem.
W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiaj cy wszczyna post powanie, przekazuj c wybranym
przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji, które musi zawiera co najmniej informacje
okre lone w art. 63 ust.2 ustawy.
Przed wszcz ciem post powania Komisja Przetargowa ustala liczb wykonawców, w liczbie nie
mniejszej ni 5, a je eli warto zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra on w złotych
równowarto kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, nie mniejszej ni
7,chyba e ze wzgl du na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mog cych je
wykona jest mniejsza, jednak nie mniejsza ni 2, którym zostanie przekazane zaproszenie do
negocjacji warunków umowy na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 9.
1.6. Zamówienie z wolnej r ki
Zamówienie z wolnej r ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy udziela zamówienia
po negocjacjach tylko z jednym wykonawc (art. 66 ustawy). Przesłanki zastosowania tego trybu
zostały wymienione w art. 67 ustawy.
Zamawiaj cy zaprasza wykonawc do negocjacji. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiaj cy
przekazuje informacje niezb dne do przeprowadzenia post powania, które zostan wprowadzone do
tre ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór
umowy (art. 68 ust.1 ustawy). W post powaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej r ki,
zamawiaj cy nie sporz dza si Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Komisja Przetargowa na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 10 przedkłada
Pełnomocnikowi do zatwierdzenia propozycj wyboru wykonawcy, z którym b dzie prowadziła
negocjacje w trybie zamówienia z wolnej r ki.
1.7. Zapytanie o cen
Zapytanie o cen to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy kieruje pytanie o cen do
wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert (art. 69 ustawy). Zamawiaj cy
mo e udzieli zamówienia w trybie zapytania o cen , je eli przedmiotem s dostawy lub usługi
powszechnie dost pne o ustalonych standardach jako ciowych oraz gdy ich warto jest mniejsza ni
progi unijne ( art. 70 ustawy).
W trybie zapytania o cen mog by udzielane mi dzy innymi nast puj ce zamówienia:
- dostawa artykułów biurowych,
- dostawa artykułów spo ywczych,
- sprz tanie pomieszcze ,
- usługi ywienia,
- proste usługi poligraficzne.
Komisja Przetargowa ustala liczb wykonawców, w liczbie nie mniejszej ni 5, którzy zostan
zaproszeni do składania ofert i przedkłada w tej sprawie stosowny wniosek do Pełnomocnika na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 11.
1.8.Licytacja elektroniczna
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Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomoc formularza
umieszczonego na stronie internetowej, umo liwiaj cego wprowadzanie niezb dnych danych w trybie
bezpo redniego poł czenia z t stron , wykonawcy składaj kolejne korzystniejsze oferty
(post pienia), podlegaj ce automatycznej klasyfikacji (art. 74 ust.1 ustawy). Zamawiaj cy mo e
udzieli zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, je eli przedmiotem zamówienia s dostawy lub
usługi powszechnie dost pne o ustalonych standardach jako ciowych, a warto zamówienia jest
mniejsza ni progi unijne (art. 74 ust.2 ustawy ).
Komisja Przetargowa ustala liczb etapów aukcji elektronicznej i czas ich trwania. W tej sprawie
przedkłada stosowny wniosek do Pełnomocnika na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 12.
Komisja przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy. Ogłoszenie to
wymaga akceptacji i podpisu Pełnomocnika.
1.9. Dynamiczny system zakupów
Jak wynika z definicji okre lonej w art. 2 pkt 2a ustawy przez dynamiczny system zakupów nale y
rozumie ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówie publicznych, których
przedmiotem s dostawy powszechnie dost pne nabywane na podstawie umowy sprzeda y lub usługi
powszechnie dost pne.
Zamawiaj cy mo e ustanowi dynamiczny system zakupów oraz udziela zamówie obj tych tym
systemem, stosuj c odpowiednio przepisy dotycz ce udzielania zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego. Co do zasady dynamiczny system zakupów ustanawia si na okres nie dłu szy ni
4 lata, z tym e ze wzgl du na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiaj cego system ten
mo e by ustanowiony na okres dłu szy ( art. 102 ust. 2 ustawy). W przypadku ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów na okres dłu szy ni 4 lata zamawiaj cy w terminie 3 dni
zawiadamia o tym Prezesa UZP podaj c warto dynamicznego systemu zakupów i przedmiot
zamówie obj tych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne ( art. 102 ust. 2 ustawy).
Dynamiczny system zakupów nie mo e by wykorzystany przez zamawiaj cego do ograniczania
konkurencji.
W post powaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w
post powaniu o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów zamawiaj cy i
wykonawcy przekazuj o wiadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne
informacje drog elektroniczn .
Ogłoszenia przekazuje si Prezesowi UZP drog elektroniczn za pomoc formularza umieszczonego
na stronie internetowej UZP a Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drog
elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w
dyrektywie. Ogłoszenie przygotowuje Komisja Przetargowa oraz przekazuje do akceptacji i podpisu
Pełnomocnikowi. Podpisan tre ogłoszenia Sekretarz Komisji przekazuje drog elektroniczn
odpowiednio Prezesowi UZP lub Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
1.9.1.Zamówienia o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i ustanowieniu
dynamicznego systemu zakupów o warto ci szacunkowej mniejszej ni progi unijne, podpisane przez
Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej :
a) zamieszcza drog elektroniczn w Biuletynie Zamówie Publicznych,
b) zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
c) przekazuje Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej
Powiatu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 13,
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Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych zamawiaj cy
udost pnia na stronie internetowej SIWZ oraz informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów,
a w szczególno ci:
1) okre lenie przedmiotu zamówie obj tych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówie ;
4) wymagania techniczne dotycz ce urz dze teleinformatycznych niezb dnych do porozumiewania
si zamawiaj cego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert.
Tre informacji sporz dzonej na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 14 przygotowuje
Komisja Przetargowa i przedkłada do akceptacji i podpisu Pełnomocnikowi. Podpisan informacj
Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu ł cznie z pismem
sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 14a.
Po upływie terminu składania ofert orientacyjnych ogłoszenia te i informacje zał cza si do
dokumentacji post powania. Sekretarz Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie ogłoszenia i
informacji o okresie odpowiednio wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na
stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te
informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie, wydruk z
odpowiedniej strony internetowej Urz du Zamówie Publicznych) ogłoszenia Sekretarz Komisji
obowi zkowo zał cza si do dokumentacji post powania.
1.9.2. Zamówienia o warto ci równej lub przekraczaj cej progi unijne
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i
ustanowieniem dynamicznego systemu zakupów o warto ci równej lub przekraczaj cej progi unijne,
podpisane przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej zamieszcza na tablicy ogłosze
Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Informatykowi Powiatowemu celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz na stronie
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu
ł cznie z pismem sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 13.
Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych zamawiaj cy
udost pnia na stronie internetowej SIWZ oraz informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów,
a w szczególno ci:
1) okre lenie przedmiotu zamówie obj tych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówie ;
4) wymagania techniczne dotycz ce urz dze teleinformatycznych niezb dnych do porozumiewania
si zamawiaj cego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert.
Tre informacji sporz dzonej na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 14 przygotowuje
Komisja Przetargowa i przedkłada do akceptacji i podpisu Pełnomocnikowi. Podpisan informacj
Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu ł cznie z pismem
sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 14a.
Po upływie terminu składania ofert orientacyjnych ogłoszenia te i informacje zał cza si do
dokumentacji post powania. Sekretarz Komisji Przetargowej zamieszcza na odwrocie ogłoszenia i
informacji o okresie odpowiednio wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłosze lub zamieszczenia na
stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, potwierdzaj c te
informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie, wydruk z
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odpowiedniej strony internetowej Urz du Zamówie Publicznych) ogłoszenia Sekretarz Komisji
obowi zkowo zał cza si do dokumentacji post powania.
1.9.3. Zamówienia na roboty budowlane o warto ci przekraczaj cej równowarto
20 000 000 euro a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i
ustanowieniem dynamicznego systemu zakupów na roboty budowlane o warto ci przekraczaj cej
równowarto 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi 10 000 000 euro podpisane przez
Pełnomocnika, Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje:
a) Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu
Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Sekretarz Komisji przekazuje
ogłoszenie:
b) Odpowiednio Informatykowi Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu
celem zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu, stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz dokonania zlecenia opublikowania w dzienniku lub czasopi mie o
zasi gu ogólnopolskim.
Ogłoszenie to Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje odpowiednio Informatykowi
Powiatowemu i Inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu ł cznie z pismem sporz dzonym
na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 13.
Od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej zamawiaj cy udost pnia na
stronie internetowej SIWZ oraz informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów, a w
szczególno ci:
1) okre lenie przedmiotu zamówie obj tych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówie ;
4) wymagania techniczne dotycz ce urz dze teleinformatycznych niezb dnych do porozumiewania
si zamawiaj cego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert.
Tre informacji sporz dzonej na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 14 przygotowuje
Komisja Przetargowa i przedkłada do akceptacji i podpisu Pełnomocnikowi. Podpisan informacj
Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje Informatykowi Powiatowemu ł cznie z pismem
sporz dzonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 14a.
Po upływie terminu składania ofert orientacyjnych te informacje i ogłoszenia zał cza si do
dokumentacji post powania. Sekretarz Komisji Przetargowej zamieszcza na ich odwrocie informacje o
odpowiednio: dacie publikacji w dzienniku lub czasopi mie, okresie wywieszenia ogłoszenia na
tablicy ogłosze lub zamieszczenia na stronie internetowej i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, zamieszczenia w dzienniku lub czasopi mie o zasi gu ogólnopolskim, potwierdzaj c te
informacje własnor cznym podpisem i piecz tk . Po ukazaniu si ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej wydruk z odpowiedniej strony internetowej Dziennika Urz dowego
Unii Europejskiej oraz kserokopie ogłoszenia z czasopisma lub dziennika Sekretarz Komisji
obowi zkowo zał cza si do dokumentacji post powania.
1.10. Dokumentowanie zamieszczenia i publikacji ogłosze
Komisja Przetargowa jest obowi zana udokumentowa zamiszczenie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówie Publicznych, w szczególno ci przechowywa dowód jego zamieszczenia (art. 12 ust. 3 pkt
1 ustawy). Ponadto Komisja Przetargowa obowi zana jest udokumentowa publikacj ogłoszenia w
Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, w szczególno ci przechowywa dowód jego publikacji (art.
12 ust.3 pkt 2 ustawy).
2. ZAWIADAMIANIE PREZESA UZP
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Nale y pami ta , e poza innymi przesłankami okre lonymi w ustawie a dotycz cymi udzielania
zamówie
w innych trybach ni tryby podstawowe, bardzo istotnym elementem s warto ci
szacunkowe zamówienia, przekroczenie których powoduje konieczno zawiadomienia Prezesa UZP.
Podobne obowi zki zawiadomienia Prezesa UZP ma zamawiaj cy w przypadku ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów na okres dłu szy ni 4 lata.
2.1.Negocjacje z ogłoszeniem – art. 55 ust. 2 ustawy
Je eli warto zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra on w złotych równowarto
kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy i usługi – 10 000 000 euro, zamawiaj cy w terminie 3 dni od
dnia wszcz cia post powania obowi zany jest zawiadomi Prezesa UZP o jego wszcz ciu, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
Komisja Przetargowa proponuj c wybór tego trybu na zamówienia powy ej wymienionych kwot,
sporz dza zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 15
i przedkłada go do podpisu Pełnomocnikowi.
2.2. Dialog konkurencyjny – art. 60b ust. 2 ustawy
Je eli warto zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra on w złotych równowarto
kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy i usługi – 10 000 000 euro, zamawiaj cy w terminie 3 dni od
dnia wszcz cia post powania obowi zany jest zawiadomi Prezesa UZP o jego wszcz ciu, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia
Komisja Przetargowa proponuj c wybór tego trybu na zamówienia powy ej wymienionych kwot,
sporz dza zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr
15a i przedkłada go do akceptacji i podpisu Pełnomocnikowi.
2.3. Negocjacje bez ogłoszenia – art. 62 ust. 2 ustawy
Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne zamawiaj cy w terminie 3 dni od
dnia wszcz cia post powania obowi zany jest zawiadomi Prezesa UZP o jego wszcz ciu, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia
W tym przypadku Komisja Przetargowa sporz dza zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 15b. Wniosek akceptuje i podpisuje Pełnomocnik.
2.4. Zamówienie z wolnej r ki – art. 67 ust.2 ustawy
Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne zamawiaj cy w terminie 3 dni od
dnia wszcz cia post powania obowi zany jest zawiadomi Prezesa UZP o jego wszcz ciu, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
W tym przypadku Komisja Przetargowa sporz dza zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 15c. Wniosek akceptuje i podpisuje Pełnomocnik.
Powy szemu obowi zkowi nie podlega udzielanie zamówie na:
- dostawy wody za pomoc sieci wodoci gowej lub odprowadzanie cieków do sieci kanalizacyjnej,
- dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. Nr 130, poz. 1188 z pó n. zm.)
- usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych.
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Nie wymaga zawiadomienia Prezesa UZP o wszcz ciu post powania prowadzonego w trybie
zamówienia z wolnej r ki zastosowanego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy, udzielanego w celu
ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewn trzne, którego nie mo na
było przewidzie z pewno ci , w szczególno ci zagra aj cego bezpo rednio yciu lub zdrowiu ludzi
lub gro cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2.5. Umowa ramowa – art. 100 ust. 2 ustawy
O zawarciu umowy ramowej na okres dłu szy ni 4 lata zamawiaj cy niezwłocznie zawiadamia
Prezesa UZP podaj c warto umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
W tym przypadku Komisja Przetargowa sporz dza zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 15d . Wniosek akceptuje i podpisuje Pełnomocnik.
2.6. Dynamiczny system zakupów – art. 102 ust.3
W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłu szy ni 4 lata zamawiaj cy
w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa UZP, podaj c warto dynamicznego systemu zakupów i
przedmiot zamówie obj tych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
W tym przypadku Komisja Przetargowa sporz dza zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 15e . Wniosek akceptuje i podpisuje Pełnomocnik.
3.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia przygotowuje Komisja Przetargowa wykorzystuj c
mi dzy innymi materiały wymienione w poprzednim punkcie a przekazane przez merytoryczny
wydział.
Zgodnie z art. 36 ustawy wymagania w zakresie zawarto ci SIWZ podzielono na dwie cz ci. Cz
pierwsza, opisana w ust.1 obejmuje informacje, które musi zawiera ka da specyfikacja - 17
punktów, a cz
druga opisana w ust. 2 obejmuje informacje szczególne, które specyfikacja zawiera,
chyba e przepisy ustawy stanowi inaczej.
W stosunku do poprzednio obowi zuj cej tre ci ustawy zmianie uległ zapis reguluj cy mo liwo
odst pienia przez zamawiaj cego od zamieszczenia w SIWZ niektórych informacji. I tak w
post powaniach, których warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne, specyfikacja stosownie
do postanowie art. 36 ust. 3 ustawy mo e nie zawiera :
- wykazu o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu;
- wymaga dotycz cych wadium;
- wymaga dotycz cych zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy .
Zmianie uległ równie przepis wcze niej zobowi zuj cy zamawiaj cego do dania wskazania w
ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom.
Dzi ki modyfikacji art. 36 ust. 4 ustawy zamawiaj cy
da wskazania przez wykonawc w ofercie
cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
W dalszym ci gu zamawiaj cy mo e okre li w SIWZ , która cz
zamówienia nie mo e by
powierzona podwykonawcom.
3.1. Zawarto

SIWZ

Prawo zamówie publicznych w odniesieniu do SIWZ, jako podstawowego, bazowego dokumentu,
jaki musi sporz dzi zamawiaj cy w ka dym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w
którym dochodzi do składania ofert w formie pisemnej, zawiera szereg nowych postanowie , ró nych
od poprzednich regulacji zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.
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Zamawiaj cy zobowi zany jest sporz dzi SIWZ, w zakresie co najmniej danych i informacji
wskazanych przepisem art. 36 ust.1 ustawy, je eli post powanie o udzielenie zamówienia
prowadzone jest w trybie:
- przetargu nieograniczonego,
- przetargu ograniczonego,
- negocjacje z ogłoszeniem,
- dialogu konkurencyjnego,
- negocjacje bez ogłoszenia,
- zapytania o cen .
Szczegółowe postanowienia dotycz ce SIWZ okre la dla:
- przetargu nieograniczonego – art. 42 ustawy,
- przetargu ograniczonego – art. 51 ust. 4 ustawy,
- negocjacji z ogłoszeniem – art. 57 ust. 5 ustawy,
- dialogu konkurencyjnego – art. 60e ust. 3 ustawy,
- negocjacji bez ogłoszenia – art. 64 ust. 3 ustawy,
- zapytania o cen – art. 71 ust. 2 ustawy.
Poszczególne wy ej wymienione artykuły ustawy przewiduj w poszczególnych trybach wył czenia
stosowania niektórych postanowie art. 36 ust.1 ustawy. Dlatego te Komisja Przetargowa
przygotowuj c projekt SIWZ, winna bezwzgl dnie o tym pami ta .
3.1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego – art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy
W tym zakresie w SIWZ powinny by podane dane w zakresie co najmniej takim, jaki wymagany jest
w publikowanych ogłoszeniach o zamówieniu. To znaczy:
- pełna nazwa zamawiaj cego,
- adres – kod pocztowy, miejscowo , województwo,
- numer telefonu,
- numer faksu,
- adres poczty elektronicznej,
- adres strony internetowy ( nie musi to by strona zamawiaj cego).
3.1.2. Tryb udzielenia zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy
W tym zakresie nale y oczywi cie wskaza tryb, w jakim prowadzone jest post powanie (zgodnie z
przepisami art. 10 ustawy), ale tak e zasadnym i celowym jest w przypadku gdy post powanie nie
jest prowadzone w trybie podstawowym (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony art. 10 ust.1
ustawy) wskaza podstaw prawn zastosowania innego trybu.
Stosowny zapis w SIWZ mo e wi c by zredagowany nast puj co:
„Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego”.
„Post powanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Zastosowanie wskazanego trybu
nast piło z uwagi na zaistnienie okoliczno ci wskazanych przepisem art. 55 ust. 1 pkt 3 – nie mo na
z góry okre li szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umo liwi wybór
najkorzystniejszej oferty”.
3.1.3 Opis przedmiotu zamówienia –art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy
W tej cz ci SIWZ nale y poda :
- nazw przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklatur Wspólnego Słownika Zamówie (CPV)
art. 30 ust. 7 ustawy,
- kod według CPV – art. 30 ust. 7 ustawy,
- opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami okre lonymi przepisami art. 29 – 31
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ustawy.
Przykładowy, w tym zakresie zapis SIWZ mo e zosta zredagowany nast puj co:
„PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (wybudowanie) domu wielorodzinnego
Oznaczenie według CPV – 45211340-4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlany,
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
stanowi ce zał czniki do SIWZ”.
lub
„PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usług polegaj cych na przewozie uczniów autobusami
szkolnymi.
Kod według CPV – 60113100-4
Szczegółowe wymagania dotycz ce przedmiotu zamówienia zawarte s w Zał czniku Nr 1 do SIWZ”.
W wielu przypadkach nie jest mo liwe wskazanie dokładnego czy te jednego kodu według
Wspólnego Słownika Zamówie . Mo e to by wynikiem albo braku w CPV dokładnie to samego z
przedmiotowym zamówieniem, nazwy przedmiotu zamówienia albo te z uwagi na to, e przedmiot
zamówienia zawiera si w kilku pozycjach Słownika (działach, grupach, klasach lub kategoriach),
Przykładem mo e by np. zamówienie na dostaw materiałów i urz dze biurowych. Zamawiaj cy
uznał za celowe i w jego ocenie za racjonalne, obj cie jednym zamówieniem dostawy: materiałów
biurowych, urz dze biurowego oraz papieru na potrzeby biurowe.
Zamówienie obejmowa b dzie dostaw :
- sprz tu biurowego obejmuj cego gumki, długopisy, ołówki ... itp ( kod według CPV–
30191000-4).,
- kolorowych fotokopiarek (kod według CPV –30121110-7),
- niszczarek (kod według CPV – 30191400 – 8),
- papieru do pisania (kod według CPV – 21125300 – 8),
- papieru do drukowania (kod według CPV – 21125400-9),
- papieru kserograficznego (kod według CPV – 21115692 – 2).
W SIWZ nale ałoby poda nazw przedmiotu zamówienia w sposób wskazuj cy na zró nicowany
charakter dostawy, natomiast kody ograniczy do podania kodów na pewnym poziomie uogólnienia
(działów, grup lub klas), zapisuj c w tym punkcie:
„PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz tu biurowego oraz papieru.
Kod według CPV – 30000000-9 (ró ny sprz t biurowy),
30190000-7 (maszyny biurowe),
21000000-3 ( papier i wyroby z papieru).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilo ci asortymentów
stanowi cych przedmiot dostawy zawarto w Zał czniku Nr 1 do SIWZ”
Stosownie do postanowie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, w przypadku zamówienia na roboty budowlane
merytoryczny wydział jako zał cznik do „Wniosku o podj cie czynno ci przez komisj
przetargowa” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1, obowi zany jest zał czy
dokumentacj projektow oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
lub program funkcjonalno – u ytkowy.
3.1.4. Termin wykonania zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy
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W tej kwestii wielokrotnie ju podnoszona była sprawa „sztywnego” okre lania przedziału czasu, za
pomoc wskazania daty rozpocz cia i daty zako czenia realizacji zamówienia. Podstawowym
zagro eniem dla takiego sposobu okre lania terminu wykonania, wskazywanego na etapie
przygotowania SIWZ, jest mo liwo wniesienia protestu i czego wykluczy nie mo na – odwołania,
co w sposób niezwykle istotny wpłynie na termin zawierania umowy.
Dlatego te nale y posługiwa si okresem realizacji zamówienia okre lanym, jako czas na wykonanie
zamówienia liczonym od zaistnienia okre lonego zdarzenia (zawarcia umowy, przekazania placu
budowy itp.)Wówczas przedłu enie si post powania udzielania zamówienia nie b dzie wpływa na
realny (rzeczywisty) czas wykonywania zamówienia. Je eli przedmiotem zamówienia jest wybór
wykonawcy, który ma wiadczy usługi zimowego utrzymania ulic, w okresie np. od 1 listopada
danego roku do 31 marca roku nast pnego, czy te prenumerata prasy na okres od 1 stycznia do 31
grudnia roku nast pnego, a post powanie zostało wszcz te odpowiednio, to by mo e nie pojawi si
problemy z zawarciem wa nej umowy i nawet ewentualne protesty wniesione w trakcie post powania
nie zakłóc wła ciwej realizacji zamówienia.
Je eli natomiast przedmiotem zamówienia b dzie wykonanie okre lonych robót remontowych lub
wskazana dostawa, przy czym w jednym i w drugim przypadku czas na wykonanie zamówienia jest
stosunkowo krótki np. 4 tygodnie, 2 tygodnie, to posługiwanie si dat rozpocz cia lub/i dat
realizacji zako czenia niesie gro b konieczno ci uniewa nienia post powania, z uwagi na
okoliczno ci wskazanych przepisem art. 146 ust. 1 ustawy – umowa jest niewa na na podstawie
odr bnych przepisów.
Przykład – zamawiaj cy wskazał jako termin realizacji zamówienia okres od 1 lipca do 15 sierpnia. Z
uwagi na wniesione protesty i odwołania umow mo na było zawrze dopiero 7 lipca. Czy
zamawiaj cy ma prawo zawrze umow na warunkach okre lonych w SIWZ tzn. wskaza w dniu 7
lipca na termin rozpocz cia realizacji zamówienia od 1 lipca ? A czy wolno aneksowa umow ? O
jaki okres czasu ? A czy nie mo na spotka si z uzasadnionym roszczeniem innego wykonawcy,
który stwierdzi, e gdyby było wiadomo, e realizacja zamówienia odbywa si b dzie nie od dnia 1
lipca do dnia 15 sierpnia ale od 7 lipca do 22 sierpnia to oczywi cie przyst piłby do post powania? A
co zrobi w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia była dostawa i zamawiaj cy oceniaj c swoje
potrzeby i maj c niezłe rozeznanie rynkowe wskazał w SIWZ, e wykonanie zamówienia musi
nast pi do 16 lipca, a po wniesionych protestach mo e zawrze umow najwcze niej 18 lipca ?
Przepis art. 387 Kc stanowi wprost, e „umowa o wiadczenie niemo liwe jest niewa na” A przecie
b dzie w takim przypadku. Przesun termin wiadczenia (wykonania zamówienia)? O ile? W oparciu
o jakie przesłanki ? Katalog takich pyta zapewne mo na byłoby mno y . Przepis art. 475 § 1 Kc
stanowi z kolei, e je eli wiadczenie stało si niemo liwe skutkiem okoliczno ci, za które dłu nik
(wykonawca) odpowiedzialno ci nie ponosi, zobowi zanie wygasa. A przecie wykonawca składał
ofert i oczywi cie jest zwi zany jej warunkami, tyle tylko, e w SIWZ zamawiaj cy wskazał na okres
realizacji zamówienia (co prawda datami) jako okres 4 tygodni. Maj c na uwadze mo liwy termin do
zawarcia umowy okazało si , e wiadczenie umowne musiałoby by zrealizowane w czasie 10 dni.
Aby unikn kłopotliwych sytuacji znacznie praktyczniejszym rozwi zaniem jest:
- po pierwsze – stosownie wcze niejsze wszczynanie post powa ,
- po drugie – w sytuacji gdy nie mamy pewno ci co do terminu (daty) zako czenia
post powania i udzielenia zamówienia ze stosownym wyprzedzeniem czasowym w
stosunku do daty rozpocz cia zamówienia posługiwa si okresem (czasem)
wykonywania zamówienia.
Zarówno jedna, jak i druga forma okre lania „terminu wykonania zamówienia” jest oczywi cie
dopuszczalna.
Sytuacja w powy szym zakresie uległa zmianie w wyniku nowelizacji ustawy w 2007 r. Do art. 94
ustawy dodany został ust.1a, który stanowi, e: umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e
zosta zawarta po upływie terminu zwi zania oferta, je eli zamawiaj cy przekazał wykonawcom
informacj o wyborze oferty przed upływem terminu zwi zania ofert , a wykonawca wyraził zgod na
zawarcie umowy na warunkach okre lonych w zło onej ofercie.
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Z powy szego zapisu wynika, e aby zawrze umow po terminie zwi zania ofert musz by
spełnione ł cznie dwa warunki:
- zamawiaj cy przekazał wykonawcom informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty przed
terminem zwi zania ofert , i
- wykonawca wyraził zgod na zawarcie umowy na warunkach okre lonych w zło onej ofercie.
3.1.5. Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków – art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy
Warunki udziału w post powaniu zostały okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy. Analizuj c tre tego
przepisu widocznym jest ich podział na dwie grupy, co znajduje swoje odzwierciedlenia w sposobie
ich sformułowania. Warunki wskazane zapisami pkt 1 i pkt 4 stanowi wprost, mo liwe do dokonania
oceny warunki udziału, podczas gdy zapisy pkt 2 i pkt 3 wskazuj jedynie na obszar, w zakresie
którego zamawiaj cy mo e stanowi wymagania. Te dwie grupy warunków okre la si jako:
- warunki formalne lub warunki stanowi ce o prawie wykonawcy do ubiegania si o
zamówienie publiczne ( art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy),
- warunki materialne (merytoryczne) lub warunki potwierdzaj ce zdolno wykonawcy
do wykonania przedmiotowego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy).
W takim te przedziale nale y zapisywa stosowne postanowienia w SIWZ.
A. Warunki formalne
1. wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie .
2. wykonawca nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, z uwagi na okoliczno ci wskazane przepisami art.24 ust.1 oraz ust. 2 pkt
1. ustawy
B. Warunki materialne (merytoryczne)
1. wykonawca posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencjał techniczny, a
a tak e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej
wykonanie zamówienia.
Oczywi cie, aby zakres wymaga wskazanych przepisami art. 22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy mógł sta si
mierzalnym i mo liwym do oceny przez zamawiaj cego warunkiem (warunkami) udziału w
post powaniu musi zosta wła ciwie sprecyzowany i ukształtowany przez zamawiaj cego.
1. Warunki stanowione przez zamawiaj cego musz by zwi zane z przedmiotowym
post powaniem (przedmiotem zamówienia, warunkami jego realizacji, warto ci itp.
cechami).
2. Zamawiaj cy powinien umie uzasadni celowo
stanowienia okre lonego warunku,
którego nie spełnienie powodowa b dzie wykluczenie wykonawcy z post powania.
3. Mierniki oceny spełniania warunku powinny wynika wprost z przedmiotowego
post powania (zachowanie zasady proporcjonalno ci w odniesieniu do przedmiotowego
post powania).
4. Sposób potwierdzenia spełniania warunku musi by mo liwy w oparciu o dane lub
informacje zawarte w przynajmniej jednym z dokumentów wskazanych przepisem
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
dokumentów.
5. Procedura oceny spełniania warunku udziału musi zosta sformułowana w taki sposób aby
jednoznacznie wskazywała na stan faktyczny – warunek spełniony/warunek niespełniony.
Oczywi cie w zakresie warunków udziału okre lonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
zamawiaj cy nie jest zobowi zany do szczegółowego ich stanowienia w całym zakresie.
Mo e, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami, sformułowa i postawi warunki dotycz ce tylko
niektórych wymaga mieszcz cych si w zakresie okre lonym tym przepisem lub te w ogóle
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zrezygnowa z ich stanowienia, przyjmuj c tylko o wiadczenie wykonawcy dotycz ce spełnienia
warunków udziału.
Stanowi c warunki w zakresie wskazanym przepisem art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nale y mie na
uwadze, e w ka dym post powaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem mo e zaistnie okoliczno wspólnego ubiegania si o
zamówienie kilku wykonawców, działaj cych w trybie art. 23 ustawy. A to oznacza, e warunki
udziału powinny by sformułowane w taki sposób aby nie było w tpliwo ci co do tego, które warunki
musi spełni ka dy z wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o zamówienie publiczne, a które
warunki musz spełnia wspólnie (ł cznie).
Analizuj c tre i celowo
dania spełnienia poszczególnych warunków udziału oczywistym jest, e:
- warunki uprawniaj ce do ubiegania si o zamówienia publiczne (warunki formalne)
musz by spełnione oddzielnie przez ka dego z wykonawców składaj cych ofert
wspólnie ( warunki wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy),
- warunki potwierdzaj ce zdolno do wykonania przedmiotowego zamówienia mog by
spełnione ł cznie (sumarycznie) przez wszystkich wykonawców ubiegaj cych si
wspólnie o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)
3.1.6. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału w post powaniu – art. 36 ust. 1 pkt 6
ustawy
W ka dym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zobowi zany jest zło y
zamawiaj cemu pisemne o wiadczenie o spełnianiu warunków okre lonych przepisem art. 22 ust. 1
pkt 1 – 4 ustawy.
Mo na si niekiedy spotka z w tpliwo ciami podnoszonymi przez niektórych uczestników
post powa co do zasadno ci takiego dania w post powaniach prowadzonych w trybie negocjacji
bez ogłoszenia lub aukcji elektronicznej. Z czego wynikaj takie oceny? Z faktu, e w przepisach
dotycz cych szczegółowych zasad prowadzenia post powa w tych dwóch trybach, w odró nieniu od
pozostałych, brak jest wskazania wymogu dania takiego o wiadczenia. Rzeczywi cie przepisy
ustawy odnosz ce si do pozostałych trybów w sposób jasny i bezdyskusyjny wskazuj na taki
obowi zek, a tak e na to, na jakim etapie post powania zamawiaj cy obowi zany jest postawi
wymóg zło enia takiego o wiadczenia.
Przetarg nieograniczony
Art. 44 ustawy. Wykonawca składa wraz ofert o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w
post powaniu , a je eli da dokumentów potwierdzaj cych spełnianie tych warunków, równie te
dokumenty.
Przetarg ograniczony
Art. 50 ustawy. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
wykonawca składa o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu, a je eli
zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków, równie te dokumenty.
Negocjacje z ogłoszeniem
Art. 56 ust. 2 ustawy. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z
ogłoszeniem przepisy art. 49 i 50 ustawy stosuje si odpowiednio.
Dialog konkurencyjny
Art. 60c ust.2 ustawy -do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art.
49 i 50 stosuje si odpowiednio.
Zamówienie z wolnej r ki
Art. 68 ust.2 ustawy -najpó niej z zawarciem umowy wykonawca składa o wiadczenie o
spełnianiu warunków udziału w post powaniu a je eli warto zamówienia jest równa przekracza
progi unijne , równie dokumenty potwierdzaj ce spełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje si
odpowiednio.
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Dynamiczny system zakupów
Art. 105 ust. 2 ustawy – wraz z ofert orientacyjn wykonawca składa o wiadczenie o spełnieniu
warunków udziału w post powaniu, a je eli zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych
spełnienie tych warunków, równie te dokumenty.
Czy jednak taki stan faktyczny uprawnia do stawiania tezy, e pozostałych dwóch trybach obowi zek
ten nie wyst puje? Maj c na uwadze zapis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi cy o obowi zku
wykluczenia z post powania wykonawcy, który „nie zło ył o wiadczenia o spełnianiu warunków
udziału w post powaniu” , bez wzgl du w jakim trybie post powanie jest prowadzone, nie mo e by
w tpliwo ci co do obowi zku dania przez zamawiaj cego zło enia o wiadczenia i obowi zku
zło enia o wiadczenia przez wykonawc . W tpliwo mo e dotyczy tylko jednego – na jakim etapie
post powania prowadzonego w tych dwóch trybach powy sze o wiadczenie musi zosta zło one. Ale
tu odpowied daje nam przepis art. 25 ustawy.
Art. 25 ust. 1 ustawy.
W post powaniu o udzielenie zamówienia zamawiaj cy mo e da od wykonawców wył cznie
o wiadcze i dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia post powania. O wiadczenia i dokumenty
potwierdzaj ce spełnianie:
1) warunków udziału w post powaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga okre lonych przez
zamawiaj cego - zamawiaj cy wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
Tak wi c, w post powaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiaj cy wezwie
wykonawców do zło enia wymaganego o wiadczenia zawieraj c stosowny zapis w tre ci SIWZ, któr
przesyła wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 64 ust. 3 ustawy). Natomiast w
trybie licytacji elektronicznej, a wi c w trybie, w którym nie sporz dza si SIWZ – w zaproszeniu do
składania ofert ( art. 76 ust. 2 ustawy)
Wykonawca składa o wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 16.
3.1.6.1.Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału.
W tym zakresie uprawnienia zamawiaj cego i obowi zki wykonawcy szczegółowo okre laj przepisy
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dokumentów.
Nale y przy tym pami ta o dwóch kwestiach:
- w zakresie dotycz cym potwierdzenia warunków udziału w post powaniu przepisy
rozporz dzenia stanowi zamkni ty katalog
dokumentów, jakich wolno
da
zamawiaj cemu od wykonawców,
- bez wzgl du na to, czy zamawiaj cy da okre lonych dokumentów na potwierdzenie
spełniania okre lonych warunków, wypełniaj c wymóg ustawowy (art. 26 ust. 1
ustawy), czy te korzysta tylko z przysługuj cego mu prawa (art. 26 ust. 2 ustawy)
zał czenie przez wykonawc wymaganych dokumentów w adnym przypadku nie
zwalnia wykonawcy od zło enia o wiadczenia o spełnianiu tych warunków.
Maj na uwadze zró nicowany charakter warunków wskazanych przepisem art. 22 ust.1 ustawy –
warunki, potwierdzaj ce prawo do ubiegania si o zamówienie publiczne (warunki ustawowe) oraz
warunki potwierdzaj ce zdolno do wykonania przedmiotowego zamówienia (warunki szczegółowo
kształtowane przez zamawiaj cego) warto jest sporz dzi blok zapisów (wykaz dokumentów), których
zamawiaj cy zobowi zany b dzie da , a wi c i zamie ci ka dej SIWZ, w post powaniach, których
warto szacunkowa jest równa lub przekracza progi unijne.
W przypadku zamówie , których przedmiotem s usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi
w zakresie kultury, a tak e zamówie udzielanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia, po
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przeprowadzonym konkursie, nowelizacjuj c ustaw w 13 kwietnia 2007 r. ustawodawca wprowadził
ust. 5 do art. 26 znosz cy obowi zek :
- adania od wykonawcy dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w
post powaniu,
- wezwania wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie zło yli o wiadcze i dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w post powaniu lub którzy zło yli dokumenty
zawieraj ce bł dy, do ich uzupełnienia.
- wezwania wykonawców do zło enia wyja nie dotycz cych o wiadcze i dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w post powaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga okre lonych przez zamawiaj cego.
3.1.6.2. Dokumenty potwierdzaj ce spełnianie warunków formalnych
1. Aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania ofert. Wa na jest data wystawienia dokumentu, a nie
dzie , w którym jego zgodno potwierdza urz dnik – wynika z wyroku wydanego 13
pa dziernika 2004 r90.
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 – 8 ustawy (informacja dotycz ca osób), wystawiona nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1
pkt 9 ustawy (informacja dotycz ca podmiotów zbiorowych), wystawiona nie wcze niej ni
6 miesi cy przed terminem składania ofert. Jest to nowe za wiadczenie, którego nie było w
poprzednim stanie prawnym. Jest to za wiadczenie zgodne z przepisami ustawy z dnia 28
pa dziernika 2002 roku o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod gro b kary91 . Rodzi si pytanie, co to s podmioty zbiorowe, które jako wykonawcy
zobowi zane s do zło enia przedmiotowego za wiadczenia. Zgodnie z art. 2 wy ej
wymienionej ustawy podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niemaj ca osobowo ci prawnej, z wył czeniem Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du
terytorialnego i ich zwi zków oraz organów pa stwowych i samorz du terytorialnego.
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest równie spółka handlowa z udziałem
Skarbu Pa stwa, jednostki samorz du terytorialnego lub zwi zku takich jednostek, spółka
kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsi biorca nieb d cy osob
fizyczn , a tak e zagraniczna jednostka organizacyjna.
B d to wi c92
- spółka akcyjna,
- spółka z ograniczon odpowiedzialno ci ,
- zwi zki zawodowe,
- partie,
- fundacje,
- stowarzyszenia,
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
90
91
92

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 13 pa dziernika 2004 r., sygn.akt UZP/ZO/0 – 1676/04, publ. www.uzp.gov.pl
Dz.U. Nr 197, poz. 1661 z pó n. zm.
Namysłowska – Gabrysiak Barbara, Ustawa o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych pod gro b kary.
Komentarz”, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2004, s. 73 - 74
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spółka komandytowo – akcyjna,
spółka z ograniczon odpowiedzialno ci jednostki samorz du terytorialnego lub zwi zek
takich jednostek,
- spółka handlowa w organizacji,
- podmiot w likwidacji,
- przedsi biorca nie b d cy osob fizyczn ,
- zagraniczna jednostka organizacyjna np. oddział przedsi biorcy zagranicznego.
Za wiadczenia te dotycz wykonawcy jako podmiotu . Oznacza to, i Komisja
Przetargowa sporz dzaj c SIWZ powinna da dwóch rodzajów za wiadcze o
niekaralno ci: jednego zgodnego z art. 24 ust.1 pkt 4- 8 ustawy ( w zakresie
niekaralno ci osób fizycznych) oraz drugiego zgodnego z art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy ( w
zakresie niekaralno ci podmiotów zbiorowych). danie to powinno by wyra nie
wyartykułowane, gdy w przeciwnym razie wykonawcy mog nie zło y drugiego
za wiadczenia.
4. Aktualne za wiadczenie wła ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce
odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, e uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie
w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu – wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce
przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne za wiadczenie wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, e
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych
płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu – wystawione
nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe dwa dokumenty wskazane przepisem rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
maja 2004 r. w sprawie dokumentów:
6. Koncesja, zezwolenia lub licencja, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podj cie działalno ci gospodarczej w zakresie obj tym
zamówieniem publicznym;
7. Dokumenty stwierdzaj ce, e osoby, które b d wykonywa zamówienie, posiadaj
wymagane uprawnienia, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie .
dane oczywi cie b d tylko wówczas gdy wykonanie przedmiotowego zamówienia wymaga
posiadania przez wykonawc stosownego uprawnienia (koncesji, zezwolenia lub licencji) lub te
wówczas, gdy wykonanie okre lonych prac lub czynno ci zwi zane z realizacj przedmiotowego
zamówienia wymaga od osób je wykonuj cych wła ciwych uprawnie .
3.1.6.3. Dokumenty potwierdzaj ce spełnianie warunków materialnych (merytorycznych)
O ile dokumenty potwierdzaj ce spełnianie warunków formalnych musz by
dane zawsze ( o ile
warto zamówienia jest równa przekracza progi unijne), to dokumenty potwierdzaj ce spełnianie
warunków materialnych powinny zale e od sformułowania tych warunków. Jak ju
wspomniano, z jednej strony, na potwierdzenie ka dego warunku Komisja Przetargowa musi da
okre lonego dokumentu, z drugiej za , zamawiaj cemu nie wolno da
dnego dokumentu, który
byłby zb dny. Je li np. merytoryczny wydział nie postawił adnego wymagania odno nie potencjału
technicznego wykonawców, nie wolno
da wykazu maszyn i urz dze (chocia został on
wymieniony w rozporz dzeniu).
Niestety, o ile forma dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków formalnych jest stała (s to
standardowe dokumenty urz dowe), to zakres danych w ramach dokumentów potwierdzaj cych
spełnianie warunków materialnych ró ni si w poszczególnych post powaniach.
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3.1.6.3.1.Do wiadczenie
W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada wymagan przez Komisj Przetargow wiedz i
do wiadczenie Komisja Przetargowa mo e da wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
dostaw lub usług, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zał czenia dokumentów potwierdzaj cych, e
dostawy lub usługi te zostały wykonane nale ycie. Warunek dotycz cy do wiadczenia formułowany
jest najcz ciej w postaci:
O zamówienie mog ubiega si wykonawcy dysponuj cy do wiadczeniem zawodowym
rozumianym jako zrealizowanie w ci gu ostatnich .... lat co najmniej .... podobnych zamówie .
Zamawiaj cy mo e uwzgl dnia tylko zamówienia wykonywane w ostatnim okresie (do 3 lat w
przypadku dostaw i usług). Oznacza to, e wykonawca nie mo e powoływa si na zamówienia
realizowane wcze niej, nie oznacza natomiast, e wykonawca musi prowadzi działalno od trzech lat
(chyba, e zamawiaj cy postawi osobny warunek w tym zakresie). Wykonawca mógł rozpocz
działalno np. rok wcze niej i wykona wymagane zamówienia w ci gu ostatniego roku. Przy
ustalaniu jaka liczba zamówie b dzie wystarczaj cym dowodem niezb dnego do wiadczenia nale y
bra pod uwag przede wszystkim stopie ich skomplikowania oraz czy zamówienie b d ce
przedmiotem post powania nie jest na tyle rzadkie, i niemo liwym byłoby wykazanie przez wielu
wykonawców okre lonej liczby podobnych, wcze niej wykonanych zamówie . W pewnych sytuacjach
warunek wykonania dwóch podobnych zamówie b dzie zbyt wysoki, w innych danie wykazania
si pi cioma b dzie całkowicie uzasadniony. Za ka dym razem u ywaj c terminu „podobne
zamówienie”, Komisja Przetargowa winna opisa szczegółowo, jakie zamówienie uznawa b dzie za
„podobne” – czy chodzi o warto , czy ilo , ich charakter czy te inne parametry. Z drugiej strony
zbyt szczegółowe doprecyzowanie terminu „podobny” cz sto prowadzi do nieuzasadnionego
ograniczania konkurencji. Za podobne nale y przyjmowa zamówienia o podobnej skali
przedsi wzi cia, charakterze i stopniu zło ono ci. Zwykle osoba poprzedniego inwestora nie ma
wpływu na podobie stwo zamówienia. W sytuacji, gdy zamówienie ma charakter pionierski, jest
unikalne i albo nie było nigdy realizowane, albo zostało (jest) realizowane raz lub dwa, zamawiaj cy
nie mo e wymaga do wiadczenia w realizacji podobnych zamówie . Winien wtedy postawi
oddzielne warunki obejmuj ce cz ci zakresu zamówienia, jakie ma by przedmiotem post powania.
Cz sto musi równie znacznie obni y skal dotychczasowych przedsi wzi , jakie mog stanowi
potwierdzenie zdolno ci wykonawcy. Zarzut stawiany zamawiaj cym, i formułowanie warunków
dotycz cych do wiadczenia uniemo liwia nowym firmom rozpocz cia działalno ci jest tylko
cz ciowo słuszny. W wi kszo ci bran wykonawca mo e zdoby wymagane do wiadczenie na
kontraktach prywatnych lub jako podwykonawca zamówie publicznych. Co do zasady zamawiaj cy
ma prawo da wykazania si do wiadczeniem, a ewentualne spory winny dotyczy wysoko ci tego
warunku, a nie jego istnienia.
Wykaz wykonanych dostaw/usług wykonawca sporz dza na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 17.
W przypadku zamówienia na roboty budowlane Komisja Przetargowa mo e
da wykazy
wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat robót budowlanych, a je eli okres prowadzenia działalno ci
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cym swoim rodzajem i warto ci robotom budowlanym
stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci oraz daty i miejsca wykonania oraz
zał czeniem dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zostały wykonane nale ycie. Wykaz
wykonawca sporz dza na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 18.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo dania dokumentów potwierdzaj cych nale yte wykonanie
poprzednich zamówie . Dokumentami tymi s zwykle listy referencyjne, lecz mog by nimi równie
protokoły odbioru itp. Wybór wła ciwego dokumentu nale y do Komisji Przetargowej. Podkre li
nale y, e Komisja Przetargowa mo e da podania warto ci zamówie . Je eli wykaz ma zawiera
dane o zamówieniach prywatnych, wykonawca mo e zastrzec nieujawnianie tego wykazu innym
osobom.
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3.1.6.3.2. Potencjał techniczny
Wymagania dotycz ce potencjału technicznego musz wynika z przedmiotu zamówienia. Znaczenie
potencjału technicznego w przypadku dostaw i usług jest zwykle znacznie mniejsze, ni w przypadku
robót budowlanych. Zamawiaj cy winien bada wył cznie sprz t kluczowy, drogi lub trudno
dost pny. Nieuzasadnione jest np. wymaganie posiadania rodków transportu tylko dlatego, e w
trakcie realizacji umowy sprzeda y wykonawca musi przewie rzeczy b d ce przedmiotem dostawy
do siedziby zamawiaj cego. Natomiast potencjał techniczny mo e mie kluczowe znaczenie dla
umowy dostawy, w ramach której wykonawca zobowi zuje si do wytworzenia (wyprodukowania)
rzeczy b d cych przedmiotem dostawy. W ród usług znajduj si zarówno takie, których realizacja nie
wymaga adnego specjalistycznego sprz tu, jak i takie, których powodzenie uzale nione jest przede
wszystkim od jako ci urz dze jakimi dysponuje wykonawca. W wielu przypadkach wykonawcy
posługuj si przy wykonywaniu zamówienia sprz tem niestanowi cym ich własno ci (zwłaszcza
urz dzenia kosztowne, a rzadko u ywane). Zamawiaj cy nie mo e wymaga , aby wymagany sprz t
był własno ci wykonawcy, lecz mo e wymaga wskazania podstawy władania przez wykonawc
wymienionymi przez niego urz dzeniami. W szczególno ci wykonawca mo e wskaza , e wymagany
sprz t jest u yczony, dzier awiony lub leasingowany. Najcz ciej warunek dotycz cy potencjału
technicznego stawiany jest w postaci: O zamówienie mog ubiega si wykonawcy posiadaj cy
nast puj cy, w pełni sprawny sprz t, po czym zamawiaj cy wymienia wymagane urz dzenia.
Postawienie takiego warunku wymaga od zamawiaj cego bardzo dobrego przygotowania do
przeprowadzenia post powania. Tylko dobra znajomo metod i technologii wykonania zamówienia
pozwala na jednoznaczne okre lenie wymaganego sprz tu, gdy okre lenie przez zamawiaj cego
wymaganego potencjału technicznego wi za si musi z wcze niej okre lonym przez niego
wymogiem dotycz cym sposobu, w jaki zamówienie winno by wykonane. W sytuacji, gdy
zamawiaj cy nie narzuca sposobu realizacji zamówienia winien warunek dotycz cy potencjału
technicznego sformułowa w odmienny sposób: O zamówienie mog ubiega si wykonawcy
posiadaj cy potencjał techniczny niezb dny do wykonania zamówienia w sposób
zaproponowany w ofercie. Formułuj c warunek w taki sposób zamawiaj cy pozwala wykonawcom
na samodzielne okre lenie sposobu realizacji zamówienia i narz dzi niezb dnych do jego wykonania.
Wa ne jest osi gni cie przez wykonawc zakładanego efektu. Stawiaj c warunek w ten sposób
zamawiaj cy nie wymienia sprz tu, którego wskazania oczekuje od wykonawcy. W zale no ci od
przyj tej przez wykonawc technologii wykonania zamówienia, b d to inne narz dzia (np.
oprogramowanie). Rol wykonawcy jest uzasadnienie, i przy pomocy wskazanego potencjału
zamówienie mo e by wykonane zgodnie z zaproponowan przez niego technologi . Natomiast
zadaniem zamawiaj cego jest weryfikacja o wiadczenia wykonawcy w tym zakresie.
W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada wymagany potencjał techniczny Komisja Przetargowa
mo e da wykazu niezb dnych do wykonania zamówienia narz dzi i urz dze , jakie posiada
wykonawca. Posiadanie przez wykonawc okre lonych narz dzi i urz dze dokumentowane b dzie
jedynie na podstawie o wiadczenia zło onego przez niego samego na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 19 .
Komisja Przetargowa mo e da wskazania przez wykonawc podstawy prawnej władania rzecz .
Wykonawca winien wtedy wskaza , które z urz dze s jego własno ci , a którymi dysponuje na
podstawie innych tytułów prawnych. Bezprawne posiadanie (np. u ywanie oprogramowania bez
licencji) nie korzysta z ochrony i nie mo e by uznane za spełniaj ce warunek.
Z potencjałem technicznym wi e si nowy dokument wymieniony po raz pierwszy w rozporz dzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, mianowicie wynik kontroli
dotycz cej zdolno ci produkcyjnych, a w razie konieczno ci tak e mo liwo ci naukowych i
badawczych wykonawcy, przeprowadzonej przez wła ciwy organ kraju, w którym wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu – je eli usługi lub
produkty b d ce przedmiotem dostawy s skomplikowane lub słu szczególnemu celowi. Z przepisu
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tego wynika, i zanim Komisja Przetargowa za da tego dokumentu, winna uzyska
„wła ciwego organu” na przeprowadzenie kontroli.

zgod

3.1.6.3.3. Potencjał kadrowy
Stawianie warunków w zakresie potencjału kadrowego wykonawcy przyst puj cego do udziału w
post powaniu ma na celu zapewnienie wykonania zamówienia przez osoby posiadaj ce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, legitymuj ce si wymaganymi do wykonania danego zamówienia
uprawnieniami, czy te maj ce okre lone do wiadczenie zawodowe wyra aj ce si albo w pełnieniu w
przeszło ci podobnych funkcji, albo całkowitym do wiadczeniem zawodowym. Zale nie od specyfiki
zamówienia, warunek dotycz cy potencjału kadrowego dotyczy mo e pracowników zamawiaj cego,
innym razem osób, z pomoc których ma zosta wykonane zamówienie, niekiedy odpowiednio
wykwalifikowanego i do wiadczonego personelu kierowniczego stosownego szczebla. Warunki
dotycz ce potencjału kadrowego zale od przedmiotu zamówienia. W przypadku sprzeda y trudno
uzasadni jakiekolwiek warunki dotycz ce potencjału kadrowego, chyba e zwi zanego z realizacj
serwisu gwarancyjnego oferowanego sprz tu. W sytuacji mało skomplikowanej usługi jak jest np.
sprz tanie wystarczaj cym (o ile w ogóle koniecznym) warunkiem wydaje si by np. zatrudnianie
redniorocznie okre lonej liczby pracowników. Natomiast w przypadku wielu skomplikowanych
usług (np. niematerialnych) kwalifikacje osób maj cych wykonywa zamówienie b d kluczowe dla
jego wykonania. Najcz ciej spotykanym warunkiem dotycz cym potencjału kadrowego jest
sformułowanie: O zamówienie mog si ubiega wykonawcy dysponuj cy .... osobami o
nast puj cych kwalifikacjach, po czym nast puje okre lenie minimalnego wykształcenia,
do wiadczenia, posiadanych uprawnie itp. Co do zasady zamawiaj cy nie mo e wymaga , aby
wskazywane osoby były pracownikami wykonawcy (jedyny mo liwy warunek odno nie pracowników
mo e dotyczy liczby zatrudnionych i liczby personelu kierowniczego). Potencjalni wykonawcy
cz sto nie posiadaj w ród swoich pracowników odpowiednich kandydatów i posługuj si osobami
trzecimi, z których pomoc b d wykonywa zamówienie. Informacja o kwalifikacjach tych osób
(zwykle ich yciorysy zawodowe) wraz z deklaracj współpracy z wykonawc musi stanowi dla
zamawiaj cego wystarczaj c r kojmi rzetelnego wykonania zamówienia. Cho ani ustawa, ani akty
wykonawcze nie przewiduj
wprost mo liwo ci
dania zobowi zania do współpracy
podwykonawców (bo za takich nale y uzna osoby nieb d ce pracownikami wykonawcy) cz st i
uzasadnion praktyk jest danie takiego zobowi zania. Zamawiaj cy powinien da informacji
dotycz cych jedynie kluczowego personelu.
danie wskazania imiennej listy sprz taczek lub
programistów jest nieuzasadnione, natomiast kwalifikacje kierowników projektu informatycznego
powinny by kluczow informacj potwierdzaj c wiarygodno wykonawcy. Pami ta nale y, e
wskazane w ofercie osoby b d musiały uczestniczy w realizacji zamówienia, a zamawiaj cy mo e
zgodzi si na ich zast pienie innymi tylko w wyj tkowych sytuacjach obiektywnej niemo no ci
wiadczenia, przy czym nowe osoby winny posiada kwalifikacje nie ni sze od zast powanych.
W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada wymagany potencjał kadrowy Komisja Przetargowa
mo e da dwóch rodzajów dokumentów.
Po pierwsze, informacji na temat przeci tnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebno ci
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalno ci jest krótszy – w tym okresie, je eli przedmiotem zamówienia s roboty budowlane lub
usługi. Informacj t wykonawca winien sporz dzi na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika
Nr 20. Zakresem tej regulacji nie s obj te dostawy, st d Komisja Przetargowa nie jest uprawniona do
dania wskazanej wy ej informacji w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa.
Informacja dana w tym punkcie jest w istocie ograniczona do liczby osób. St d te Komisji
Przetargowej nie wolno okre la wymaganych kwalifikacji pracowników lub personelu kierowniczego
wykonawcy.
Informacje o kwalifikacjach konkretnych osób powinien natomiast zawiera wykaz osób i podmiotów,
które wykonywa b d zamówienie lub b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia sporz dzony
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na odpowiednich formularzach zgodnych odpowiednio z tre ci zał cznika Nr 21 i zał cznika Nr
21. Dokument ten winien dotyczy zarówno osób fizycznych (zał cznik Nr 21) i podmiotów
gospodarczych ( zał cznik Nr 22 ). Osoby wskazane przez wykonawc musz spełnia minimalne
wymagania okre lone przez zamawiaj cego, nie musz by pracownikami wykonawcy.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia s roboty budowlane lub te przedmiotem zamówienia
obj te jest wykonywanie dokumentacji projektowej, dla potwierdzenia spełnienia wymaganego
warunku udziału w post powaniu, wykonawcy zobowi zani s do zał czenia do oferty lub wniosku:
- wła ciwych uprawnie wskazanych osób, przewidzianych do wykonywania okre lonych
prac lub wykonywania okre lonych czynno ci – pełnienia okre lonych obowi zków,
- dokumentów potwierdzaj cych przynale no tych osób do Polskiej Izby In ynierów
Budownictwa.
3.1.6.3.4. Potencjał ekonomiczno – finansowy
Zamawiaj cy nie ma powodu dokonywa kompleksowej analizy wiarygodno ci ekonomicznej
wykonawców. Celem badania nie jest przygotowanie np. decyzji o zakupie przedsi biorstwa
wykonawcy, lecz upewnienie si , e, w razie uzyskania zamówienia, podmiot ten dysponuje
potencjałem niezb dnym do jego realizacji. W szczególno ci badanie potencjału ekonomicznego
wykonawców ma na celu zapewnienie, e
1) b d w stanie sfinansowa , co najmniej pierwszy etap realizacji zamówienia, do otrzymania
pierwszej płatno ci od zamawiaj cego,
2) przez cały okres realizacji zamówienia b d si znajdowali w sytuacji finansowej umo liwiaj cej
terminowe regulowanie zobowi za wobec Skarbu Pa stwa oraz swoich kontrahentów,
3) w razie opó nienia płatno ci b d w stanie kontynuowa realizacj zamówienia przy
wykorzystaniu własnych rodków,
4) dysponuj słu bami finansowymi zdolnymi do wykonania niezb dnych operacji finansowych
zwi zanych z realizacj zamówienia.
Zamawiaj cy winien najpierw rozstrzygn , czy – tak, jak w innych obszarach wiarygodno ci –
postawienie jakichkolwiek warunków dotycz cych sytuacji finansowej wykonawcy jest w ogóle
potrzebne. Realizacja wi kszo ci zamówie na dostawy nie wymaga szczególnego potencjału
ekonomicznego. Podobnie, wykonanie wi kszo ci usług opłacanych sukcesywnie przez
zamawiaj cego. Jednak w przypadku zamówie kapitałochłonnych lub skomplikowanych i
długookresowych projektów trudno ci finansowe wykonawcy mog zagrozi lub uniemo liwi
wykonanie zamówienia. Ka da obiektywna metoda kwalifikacji wykonawców musi si opiera na
danych zawartych w dokumentach podmiotowych. Je eli chodzi o wiarygodno
finansow ,
zamawiaj cy mo e da sprawozda finansowych, informacji z banku oraz polisy ubezpieczenia OC.
Dlatego te zamawiaj cy mo e postawi warunki co do wielko ci poszczególnych pozycji
bilansowych lub wielko ci wska ników wyliczonych na podstawie danych bilansowych. Prawd jest,
ze badanie poszczególnych wska ników w oderwaniu od siebie jest analiz fragmentaryczn ,
nieuwzgl dniaj c innych danych i mo e by krzywdz ca dla jakiego wykonawcy, lecz – jak si
wydaje – zamawiaj cy nie ma innej mo liwo ci. Zamawiaj cy winien formułowa warunki w sposób
maksymalnie elastyczny (lecz nadal jednoznaczny). Przy stawianiu warunków finansowych
zamawiaj cy musi uwzgl dni sytuacj podmiotów działaj cych w bran y, w której dokonywane jest
zamówienie. Punktem odniesienia s publikacje obrazuj ce rzeczywist sytuacj firm działaj cych na
rynku krajowym (np. publikacje Głównego Urz du Statystycznego). Je eli zamawiaj cy okre li
warunek całkowicie ró ny od np. redniej wielko ci tego wska nika podawanej przez GUS, mo e
powsta uzasadniony zarzut naruszenia uczciwej konkurencji (niezale nie od tego, e np. uznany
podr cznik ekonomii okre la danà wysoko wska nika jako po dan ).
Zamawiaj cy mo e dokona pełnej analizy wska nikowej tylko takiego podmiotu, który, zgodnie z
ustaw o rachunkowo ci, jest zobowi zany do sporz dzania sprawozda finansowych. Dlatego te
szczegółowe warunki ekonomiczne mog by stosowane wył cznie w przypadku du ych zamówie .
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Przy mniejszych zamówieniach zamawiaj cy musi ograniczy si do warunków mo liwych do
sprawdzenia na podstawie informacji o wysoko ci obrotów, zysku, zobowi za i nale no ci
wykonawcy.
W celu potwierdzenia, e wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniaj cej wykonanie zamówienia, Komisja Przetargowa mo e da nast puj cych dokumentów;
1) Sprawozdania finansowego (zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o
rachunkowo ci93 sprawozdanie składa si z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji
dodatkowej, obejmuj cej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i
obja nienia), a je eli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowo ci równie z opini o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców
niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
okre laj cych obroty, zysk oraz zobowi zania i nale no ci za okres nie dłu szy ni ostatnie 3
lata obrotowe, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy – za ten okres.
Podstawowym ródłem informacji o potencjale ekonomicznym wykonawcy jest bilans i
rachunek zysków i strat. Z dokumentów tych Komisja Przetargowa mo e uzyska wi kszo
informacji niezb dnych do stwierdzenia spełnienia warunków przez wykonawc . W przypadku
wykonawców niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania finansowego Komisja
Przetargowa mo e zobowi za wykonawc do sporz dzenia stosownej informacji na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 23.
2) Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy ,
potwierdzaj cej wysoko
posiadanych rodków finansowych lub zdolno
kredytow
wykonawcy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
Informacja ta mo e słu y do potwierdzenia spełniania warunku dost pno ci rodków
finansowych. Komisja Przetargowa nie mo e da jednej z dwóch wskazanych informacji.
Wykonawca mo e wybra sposób potwierdzenia dost pno ci rodków finansowych:
informacj o stanie konta lub informacj o zdolno ci kredytowej ( albo cz ciowo w jeden
sposób, cz ciowo w drugi). Wykonawca musi zadba , aby z informacji banku wynikało
potwierdzenie spełniania warunku. Je eli Komisja Przetargowa np. wymaga dysponowania
kwot 400 000 zł, to informacja, i redni stan rodków na koncie okre la kwota 6 – cyfrowa
nie potwierdza spełniania warunku. Wła ciwa informacja powinna stwierdza np. e stan
rodków przewy sza kwot 400 000 zł lub e stan rodków na koncie okre la kwota 7 –
cyfrowa. W tpliwo ci budzi dokument okre lany jako informacja banku potwierdzaj ca
zdolno kredytow wykonawcy. Najlepszym potwierdzeniem zdolno ci kredytowej jest
promesa. Gdyby jednak ograniczy mo liwe do przedło enia dokumenty do promesy
kredytowej, walor przepisu byłby znikomy (zwa ywszy na obowi zuj ce w bankach procedury
uzyskiwania promes). Nale y zwróci uwag , i wykonawca winien przedstawi informacje z
tego banku, który prowadzi jego podstawowy rachunek.
3) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci gospodarczej. W sytuacji,
gdy polis obj ta jest tylko cz
prowadzonej działalno ci gospodarczej, wykonawca, winien
zadba , aby cz
ta była to sama z przedmiotem zamówienia.
3.1.6.3.5. Jako

produktów i usług

Nowym dokumentem, jakiego zamawiaj cy mo e
da od wykonawcy, jest za wiadczenie
potwierdzaj ce, e wykonawca spełnia okre lone wymogi jako ciowe w zakresie wiadczenia dostaw
lub usług b d cych przedmiotem zamówienia (§ 1 ust. 2 pkt 6 i 7 rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów). Mo liwo
dania takiego dokumentu
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wynika bezpo rednio z tre ci prawa europejskiego (Dyrektywa 93/36/EWG oraz Dyrektywa
92/50/EWG). Nale y zauwa y , e przepis rozporz dzenia daje zamawiaj cemu mo liwo
dania od
wykonawcy za wiadczenia wydanego przez uprawniony podmiot, nie wskazuj c przy tym
konkretnego za wiadczenia (certyfikatu). Dopuszczenie mo liwo ci dania przez zamawiaj cego
konkretnego za wiadczenia (certyfikatu) oznaczałoby naruszenie zasady konkurencyjno ci. Dlatego
te zamawiaj cy nie mo e w SIWZ
da zło enia konkretnego certyfikatu. Zamawiaj cy
powinien uzna ka dy z certyfikatów zło ony przez wykonawc , a nawet równowa ny dokument
potwierdzaj cy jako
wiadczonych usług, je eli wykonawca nie mógł w terminie uzyska
wymaganego za wiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako ci.
I jeszcze dwie uwagi przy sporz dzaniu SIWZ w zakresie dotycz cym dokumentów wymaganych w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu. Warto w tre ci SIWZ zawrze ,
mo e nawet w wyra nie wyodr bnionych punktach, szczegółowe wymagania dotycz ce tej kwestii w
odniesieniu do:
- wykonawców, maj cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
- wykonawców składaj cych ofert wspólnie.
3.1.6.4. Wykonawcy, maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
W odniesieniu do tych wykonawców zamawiaj cy, celem potwierdzenia spełniania warunków,
stanowi cych o prawie do ubiegania si o zamówienie publiczne zobowi zany jest
da
nast puj cych dokumentów:
1. Dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzib
lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ce odpowiednio, e
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na
raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu.
2. Za wiadczenie wła ciwego organu s dowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawionym nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje wskazanych dokumentów zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem,
wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
I podobnie, jak w odniesieniu do wykonawców krajowych:
4. Koncesja, zezwolenie lub licencja, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podj cie działalno ci gospodarczej w zakresie obj tym
zamówieniem publicznym,
5. Dokumenty stwierdzaj ce, e osoby, które b d wykonywa zamówienie, posiadaj wymagane
uprawnienia, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ;
dane oczywi cie b d tylko wówczas, gdy wykonanie przedmiotowego zamówienia wymaga
posiadania przez wykonawc stosownego uprawnienia (koncesji, zezwolenia lub licencji) lub te
wówczas, gdy wykonanie okre lonych prac lub czynno ci zwi zanych z realizacj przedmiotowego
zamówienia wymaga od osób je wykonuj cych wła ciwych uprawnie .
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Ustalenie kraju, z którego wykonawca obowi zany jest uzyska wymagane za wiadczenia wła ciwego
organu s dowego lub administracyjnego, wymaga precyzyjnego okre lenia poj cia „kraj
pochodzenia”. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie
dokumentów, nie definiuje go. Nie definiuje go równie ustawa. Wobec tego punktem wyj cia do
poprawnego zinterpretowania tego poj cia przyj te w odr bnych przepisach prawa. „Kraj
pochodzenia” został zdefiniowany w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej94. Zgodnie z jej art. 2 pkt 9 krajem pochodzenia
jest pa stwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego
obywatelstwa nie da si ustali lub który nie posiada obywatelstwa adnego pa stwa – pa stwo,
w którym stale zamieszkuje. Je eli zatem wykonawca w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
–8 ustawy zobowi zany został przez zamawiaj cego do zło enia odpowiedniego za wiadczenia
wła ciwego organu s dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, powinien bra
pod uwag pa stwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da si ustali
lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa adnego pa stwa, bierze pod uwag pa stwo, w którym
stale zamieszkuje.
3.1.6.5. Wykonawcy składaj cy ofert wspólnie
Podstawowym powodem wspólnego ubiegania si o zamówienie jest poł czenie potencjałów
poszczególnych wykonawców. Dlatego te , jak wspomniano, zamawiaj cy powinien w wi kszo ci
przypadków rozpatrywa ł czny potencjał członków konsorcjum. Najlepszym przykładem prostego
sumowania potencjałów wykonawców jest kwestia dysponowania rodkami. Bez w tpienia
konsorcjum mo e wykaza , e dysponuje okre lonymi rodkami w ten sposób, e jeden, niektórzy lub
ka dy z członków konsorcjum wniesie do realizacji zamówienia okre lon cz
składaj c si na
ł czn wymagan kwot . Bez wi kszych problemów mo na zwykle ł czy potencjał techniczny.
Urz dzenia, którymi dysponuj poszczególni wykonawcy mog by przez nich albo u ywane
wspólnie, albo przez ka dego z nich do realizacji przyj tego na siebie zakresu zamówienia. Mo na
zapewne wskaza wyj tki od tej zasady, np. poszczególni wykonawcy dysponuj urz dzeniami
niekompatybilnymi, które nie mog by ł cznie u yte (ró ne oprogramowanie narz dziowe niezb dne
do opracowania systemu informatycznego).
Je li chodzi o potencjał kadrowy, to problemy powstaj w sytuacji, gdy realizacja zamówienia
wymaga pracy zespołowej. Wysokie kwalifikacje poszczególnych osób mog nie by wystarczaj cym
potwierdzeniem ich mo liwo ci, je li nigdy osoby te nie pracowały razem (jako zespół). W takiej
sytuacji zamawiaj cy ma prawo wymaga dysponowania odpowiednio do wiadczonym zespołem osób
(nie sum osób o odpowiednich kwalifikacjach). Wiele nieporozumie wywołuje spełnianie przez
konsorcjum warunków dotycz cych do wiadczenia. Wykonawcy mog
uzupełnia
si
do wiadczeniem w tym znaczeniu, e ka dy z nich wyka e wykonanie okre lonej liczby zamówie
obejmuj cych zakres zbli ony do tego, jaki przyjmuj na siebie w trakcie realizacji przedmiotowego
zamówienia (jeden z wykonawców dostarczał produkty, drugi wykonywał usługi serwisowe tych
produktów). Nie mo na jednak sumowa do wiadczenia wykonawców w ten sposób, i
je li
zamawiaj cy wymagał wcze niejszej realizacji co najmniej trzech zamówie , to warunek został
spełniony przez konsorcjum trzech firm, z których ka da wykonała tylko jedno zamówienie. W takiej
sytuacji nale y uzna , e aden z członków konsorcjum nie posiada wymaganego do wiadczenia.
Cz sto w tpliwo ci budzi, czy zamawiaj cy mo e stawia wymagania dotycz ce poszczególnych
wykonawców w zakresie warunków podlegaj cych sumowaniu. Najcz ciej wymaganie formułowane
jest w ten sposób, e – poza konieczno ci ł cznego spełnienia warunku przez członków konsorcjum –
wymagane jest, aby jeden członek konsorcjum spełniał warunek co najmniej w jakiej cz ci.
Najlepszym przykładem zastosowania tej formuły jest przychód wykonawcy: w przypadku
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konsorcjum przychód konsorcjantów podlega sumowaniu, jednak jeden z członków konsorcjum
winien wykaza przychód w wysoko ci co najmniej np. połowy wielko ci wymaganej. Zamawiaj cy
ma prawo postawi takie wymagania zapobiegaj ce nadmiernemu „rozdrobnieniu” konsorcjum (o ile
jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia).
W odniesieniu do tych wykonawców, warto jest w SIWZ zawrze stosowny zapis wskazuj cy na
obowi zek zał czenia przez ka dego z nich wszystkich wymaganych dokumentów, celem
potwierdzenia warunków uprawniaj cych ka dego z nich oddzielnie do ubiegania si o zamówienie
publiczne.
Wyj tkiem mo e by jedynie kwestia uprawnie osób wskazanych do wykonywania okre lonych
czynno ci, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie .
W tym zakresie zamawiaj cy powinien przyj zasad wykładni celowo ciowej. Przykładowo, w
sytuacji gdy przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy s roboty budowlane,
polegaj ce na zaprojektowaniu i wykonaniu, nieuzasadnionym byłoby stanowienie bezwzgl dnego
wymogu, aby ka dy z wykonawców składaj cy ofert wspólnie dysponował osobami z uprawnieniami
projektowymi i wykonawczymi. Ten warunek wystarczy, e zostanie spełniony ł cznie poprzez
sumaryczn ocen wszystkich wykonawców składaj cych ofert wspólnie.
3.1.6.6. Warunki wymagane od ka dego członka konsorcjum
Wspólne ubieganie si o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców nie mo e doprowadzi do
uzyskania zamówienia publicznego przez podmiot niespełniaj cy warunków formalnych. Dlatego te
wszystkie omówione wy ej warunki formalne okre lone w art. 24 ustawy winien spełnia ka dy z
członków konsorcjum. Je li cho by jeden z nich nie spełnia cho by jednego warunku, całe konsorcjum
musi zosta wykluczone z ubiegania si o zamówienie publiczne.
Je li chodzi o warunki merytoryczne, to – cho co do zasady ich spełnienie winni wykaza ł cznie
członkowie konsorcjum – niektóre warunki mog dotyczy ka dego członka konsorcjum.
Przykładowo, je li Komisja Przetargowa postawi warunek osi gania zysku lub zadłu enia wykonawcy
ł czna ocena jego spełniania pozbawiona b dzie sensu.
Po pierwsze – liczenie „ redniego zysku” byłoby absurdem.
Po drugie – „upadaj cy” w trakcie realizacji zamówienia publicznego członek konsorcjum nie b dzie
„ratowany” przez innych konsorcjantów. Przejm oni, co prawda odpowiedzialno za wykonanie
zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym dla wykonania prac przypadaj cych
na t firm .
Doda nale y, e zast pienie jednego członka konsorcjum innym wykonawc nast pi mo e jedynie w
drodze udzielenia odr bnego zamówienia (zamówienie mo e by wykonywane wył cznie przez
podmiot wybrany w trybie ustawy - art. 7 ust. 3.
3.1.6.6.1. Członek konsorcjum a podwykonawca
Prawna sytuacja członka konsorcjum znacznie ró ni si od podwykonawcy. Członek konsorcjum jest
wykonawc zamówienia ze wszystkimi konsekwencjami. W szczególno ci nie mo e podlega
wykluczeniu z ubiegania si o zamówienie publiczne oraz ma prawo do otrzymania referencji z
wykonanego zamówienia (cho referencje powinny stwierdza , e wykonanie nast piło wspólnie z
innymi podmiotami i wskazywa zakres wykonany przez danego wykonawc ).
Je li chodzi o podwykonawców, to nie podlegaj oni badaniu na okoliczno spełniania warunków
formalnych okre lonych w art. 24 ustawy ( z wyj tkiem sytuacji okre lonej w ust. 2 pkt 1 tego
artykułu). W rezultacie podwykonawc mo e by firma wykluczona z ubiegania si o zamówienie
publiczne. Potencjał techniczny i kadrowy podwykonawcy mo e by de facto badany dzi ki
sformułowaniu warunków w tym zakresie jako „posiadanie” lub „dysponowanie” sprz tem i osobami.
Przyjmuje si , e wykonawca mo e wykaza , i dysponuje sprz tem b d cym własno ci
podwykonawcy oraz jego pracownikami. Z drugiej strony, nie jest mo liwe wskazywanie przez
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wykonawc
potencjału ekonomicznego podwykonawcy w celu potwierdzenia warunków
podmiotowych w tym zakresie.
Najwi cej w tpliwo ci dotyczy jednak do wiadczenia: czy wykonawca mo e powoływa si na
do wiadczenie podwykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od
wykonawców ? Do wiadczenie podwykonawcy z pewno ci nie jest do wiadczeniem wykonawcy
(cz sto posługiwanie si podwykonawcami wynika wła nie z braku odpowiednich kwalifikacji przez
wykonawc ), tymczasem art. 22 ust.1 pkt 2 wymaga od wykonawcy niezb dnej wiedzy i
do wiadczenia. Z drugiej strony, w ród dokumentów podmiotowych wymienionych w rozporz dzeniu
Prezesa Rady Ministrów znajduje si „wykaz podmiotów, które b d wykonywa zamówienie lub
b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych czynno ci” (§ 1 ust.2 pkt 3).
Komisja Przetargowa mo e zatem da informacji, których mogłyby potwierdzi spełnianie przez
podwykonawców warunków dotycz cych do wiadczenia (poj cie „kwalifikacje” nale y, jak si
wydaje, traktowa szeroko jako potencjał techniczny, kadrowy i do wiadczenie). Rozstrzygaj c ten
problem nale y mie na uwadze zarówno powszechn praktyk wykonywania wielu zamówie przy
udziale wyspecjalizowanych podwykonawców, jak i zapobieganie przekazywaniu rodków
publicznych firmom niewiarygodnym ( co jest podstawowym celem regulacji art. 24 ustawy).
3.1.6.6.2. Umowa konsorcjum
Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 4 ustawy je eli oferta wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiaj cy mo e da przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj cej współprac tych wykonawców.
W przypadku przewidywania
dania takiej umowy, Komisja przetargowa powinna zamie ci
stosowne postanowienie w SIWZ w punkcie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 14 ustawy.
3.1.6.7.Dokumenty potwierdzaj ce warunki udziału ukształtowane szczegółowo przez
zamawiaj cego
W tym zakresie przepisy rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
dokumentów, zawieraj w § 1 ust. 2 i 3 katalog dokumentów, spo ród których zamawiaj cy wskazuje
na te dokumenty, które wykonawcy zobowi zani b d do zło enia zgodnie z ukształtowanymi przez
zamawiaj cego warunkami:
Warto przy tej okazji zwróci uwag , e niektóre ze wskazanych dokumentów dotycz :
- dostaw ( § 1 ust.2 pkt 5, 6 i 8),
- usług ( § 1 ust. 2 pkt 5, 7 i 8),
- robót budowlanych ( § 1 ust.2 pkt 4).
A wi c
danie tych dokumentów ograniczone jest tylko do wła ciwego rodzaju zamówienia
(dostawy, usługi, roboty budowlane).
3.1.6.8. Regulacje szczególne w zakresie warunków udziału w post powaniu i dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie tych warunków
Od przedstawionych wy ej zasad stawiania warunków podmiotowych i potwierdzania spełniania tych
warunków dokumentami wymienionymi w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie dokumentów, ustawa przewiduje trzy wyj tki:
1. Je li zamawiaj cy udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wody za pomoc
sieci wodoci gowej lub odprowadzanie cieków do sieci kanalizacyjnej, dostawy energii z
sieci elektroenergetycznej, dostawy gazu z sieci gazowej, ciepła z sieci ciepłowniczej,
powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe oraz usługi
przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, nie stosuje si ani przepisów o
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wykluczeniu z post powania ani – konsekwentnie – obowi zku
dania dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie warunków ( art. 67 ust. 4 ustawy). W sytuacjach tych
zamawiaj cy nie ma mo liwo ci wyboru wykonawcy.
2. W przypadkach prowadzenia post powania na zasadach szczególnych w zwi zku z
zamówieniami udzielanymi w celu zapobie enia bezpo rednich skutkom katastrof naturalnych
lub awarii technicznych nosz cych znamiona kl ski ywiołowej zamawiaj cy ma prawo
odst pienia od
dania przedstawienia przez wykonawc dokumentów potwierdzaj cych
spełnianie warunków udziału w post powaniu.
3. W przypadku udzielania zamówienia sektorowego zamawiaj cy, je eli jest to niezb dne do
oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w post powaniu, mo e równie
da
przedstawienia innych dokumentów ni okre lone w rozporz dzeniu.
3.1.6.9. Forma składanych dokumentów
Jeszcze jedna kwestia została uregulowana w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie dokumentów budz ca dotychczas wiele w tpliwo ci tak zamawiaj cych, jak i
wykonawców, a mianowicie forma w jakiej dokumenty te mog by składane.
Ustawodawca w § 4 ust. 1 wyra nie zapisał, e dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii
po wiadczonej przez wykonawc .
W przypadku składania dokumentów w postaci elektronicznej, powinny by opatrzone przez podmiot
wystawiaj cy lub przez wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiaj cy mo e da przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wył cznie wtedy, gdy zło ona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci, z zamawiaj cy nie mo e sprawdzi jej prawdziwo ci
w inny sposób.
Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na j zyk polski,
sporz dzonym lub po wiadczonym przez tłumacza przysi głego. Tłumaczenie nie jest wymagane,
je eli zamawiaj cy wyrazi zgod , o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
Informacja dotycz ca formy składanych dokumentów bezwzgl dnie winna si znale w odpowiednim
punkcie SIWZ.
3.1.7. Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania si z wykonawcami – art. 36 ust.1 pkt 7 ustawy
Zgodnie z postanowieniami art. 36 ust.1 pkt 7 ustawy Komisja Przetargowa zobowi zana jest
zawrze w SIWZ informacj o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz o
sposobie przekazywania o wiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji.
Zgodnie, bowiem z nowym brzmieniem art. 27 ustawy, w post powaniach o udzielenie zamówienia
(bez wzgl du na jego warto ) o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i
wykonawcy przekazuj , zgodnie z wyborem zamawiaj cego, pisemnie, faksem lub drog
elektroniczn . Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drog elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 ustawy).
Wybrany sposób przekazywania o wiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji nie mo e
ogranicza konkurencji. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrze eniem wyj tków
przewidzianych w ustawie.
Zaleca si , aby szczególnie w sprawach składanych protestów dopu ci mo liwo składnia ich
faksem lub drog elektroniczn lub faksem. Komisja Przetargowa powinna zawrze w SIWZ
stosowne zapisy w tej sprawie
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Komisja Przetargowa zgodnie z postanowieniami art. 36 ust.1 pkt 7 ustawy winna ponadto wskaza
imiona i nazwiska osób (co najmniej dwa) uprawnionych do kontaktowania si z wykonawcami oraz
okre li sposób kontaktowania si z tymi osobami poprzez podanie ich siedziby (nr pokoju),numeru
telefonu i adresu poczty elektronicznej oraz godzin, w jakich ten kontakt jest mo liwy.
3.1.8. Wymagania dotycz ce wadium – art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy
Zamawiaj cy da od wykonawców wniesienia wadium, je eli warto zamówienia jest równa lub
przekracza progi unijne ( art. 45 ust. 1 ustawy ). Je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi
unijne, zamawiaj cy mo e da od wykonawców wniesienia wadium ( art. 45 ust. 2 ustawy ).
Wadium (por ka) zabezpiecza przed bezzasadnym uchyleniem si zwyci skiego oferenta od zawarcia
umowy, a tak e zapobiega składaniu ofert przez lekkomy lnych wykonawców dla samego uzyskania
zamówienia bez liczenia si z konieczno ci zawarcia umowy i z konsekwencjami prawidłowego jej
wykonania. Wadium jest obligatoryjne przy przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym, przy
negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym je eli szacunkowa warto zamówienia jest
równa lub przekracza progi unijne, natomiast w trybie negocjacji bez ogłoszenia wadium jest
fakultatywne ( art. 64 ust. 2 ustawy) i zale y wył cznie od swobodnej woli zamawiaj cego, czyli od
tego czy zamawiaj cy uczynili je przedmiotem dodatkowego zastrze enia w postanowieniach
zawartych w SIWZ. Podobnie te przy licytacji elektronicznej (art. 76 ust. 3 ustawy). W zakresie
procedury zapytania o cen wadium nie zostało dopuszczone, jak równie w post powaniu o
udzielenie zamówienia z wolnej r ki, gdzie stałoby si zupełnie bezprzedmiotowe (art. 71 ust. 2
ustawy)
Wadium ustala kwotowo zamawiaj cy na mocy SIWZ w granicach od 0,5% do 3 % szacunkowej
warto ci zamówienia kieruj c si nie tylko t warto ci , lecz tak e spodziewanymi zagro eniami.
Je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych, okre la kwot wadium dla ka dej cz ci
zamówienia. Wadium wnosi si przed upływem terminu składania ofert. Zamawiaj cy na mocy
SIWZ powinien poda niezb dne instrukcje co do sposobów wywi zania si z obowi zku wadialnego,
ale nie mo e narzuca zainteresowanym adnych form wadium. W przypadku gdy ubiegaj cy si o
zamówienie nie wniósł w terminie wymaganego wadium podlega wykluczeniu z post powania (art.
24 ust. 2 pkt 4 ustawy).
Wadium mo e by wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach:
- pieni dzu,
- por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, z
tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z pó n. zm.).
Wybór formy zale y od oferenta, który zgodnie z instrukcj zawart w SIWZ powinien dopełni
koniecznych formalno ci jeszcze przed terminem do składania ofert. Wadium wnoszone w pieni dzu
wpłaca si przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj cego. Por czenia i gwarancje
s umowami regulowanymi w odr bnych przepisach. Forma pisemna jest jednak wymagana tylko do
o wiadczenia por czyciela (art. 876 § 2 Kc) lub gwaranta (art. 81 prawa bankowego), natomiast
o wiadczenie beneficjenta (zamawiaj cego) mo e by zło one w inny sposób, nawet dorozumiany, w
drodze prostego przyj cia dokumentów, poniewa nie jest to czynno post powania. Nie jest
dopuszczalne doł czanie dokumentu por czenia (gwarancji) do oferty. Wadium wniesione w pieni dzu
musi by przechowywane przez zamawiaj cego na rachunku bankowym (art. 45 ust. 8 ustawy).
W przypadku składania przez wykonawc wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej, por czenia bankowego i por czenia udzielonego przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsi biorczo ci, gwarancja lub por czenie powinny by sporz dzone zgodnie z obowi zuj cym
prawem i w szczególno ci winny zawiera nast puj ce elementy:
a) nazw
daj cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub por czenia
(zamawiaj cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj cych gwarancji)
lub por czenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada
2000 r) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okre lenie wierzytelno ci, która ma by zabezpieczona gwarancj lub por czeniem,
c) kwot gwarancji lub por czenia,
d) termin wa no ci gwarancji lub por czenia,
e) stwierdzenie, e gwarancja lub por cznie s nieodwołalne w trakcie obowi zywania i
bezwarunkowe,
f) zobowi zanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji (por czenia) na pierwsze pisemne
danie zamawiaj cego zawieraj ce o wiadczenie, i wykonawca, którego ofert wybrano:
• odmówił podpisania umowy na warunkach okre lonych we ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie wykonawcy”.
Gwarant (por czyciel) nie mo e tak e uzale nia zapłaty od spełnienia przez zamawiaj cego
jakichkolwiek warunków lub te przedło enia jakiejkolwiek dokumentacji.Gwarancja (por czenie)
mo e zawiera zastrze enie gwaranta (por czyciela), e pisemne
danie zapłaty musi by
przedstawione za po rednictwem Banku prowadz cego rachunek Zamawiaj cego, w celu
potwierdzenia, e podpisy zło one na pisemnym daniu nale do osób uprawnionych do zaci gania
zobowi za maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego.
W ocenie Zespołu Arbitrów95 wadium ma rol zabezpieczenia udziału w post powaniu i skutkiem
zło enia wadliwego dokumentu w tym zakresie jest uznanie, e zaistniała wada skutkuj ca
wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Zło enie dokumentu niespełniaj cego
wymogów dla realizacji uprawnienia zamawiaj cego opisanego art. 46 ust. 5 ustawy kwalifikowane
wi c by powinno jako niezło enie wadium. Sytuacja ta nie mo e by naprawiana w drodze wezwania
do zło enia o wiadczenia i dokumentu potwierdzaj cego spełnianie warunków udziału w
post powaniu lub uzupełnienia dokumentu zawieraj cego bł dy w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy.
Pó niejsze uzupełnienie dokonane na wezwanie zamawiaj cego jedynie potwierdza wcze niejsze
niezło enie dokumentu, który stanowiłby wła ciwe zabezpieczenie wadialne.
W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu zwi zania ofert
zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na przedłu enie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni 60 dni. Odmowa nie powoduje utraty wadium lecz
poci ga konieczno wykluczenia oferenta z post powania. Zgoda oferenta na przedłu enie okresu
zwi zania ofert jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłu eniem okresu wa no ci wadium,
albo je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłu ony okres zwi zania ofert
(art. 85 ust. 4 ustawy)
Zamawiaj cy zwraca niezwłocznie wadium, je eli:
- upłyn ł termin zwi zania ofert ,
- zawarto umow w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale ytego
wykonania tej umowy,
- zamawiaj cy uniewa nił post powanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygni te lub upłyn ł termin do ich wnoszenia.
Zamawiaj cy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który:
- wycofał ofert przed upływem terminu składania ofert;
- został wykluczony z post powania, albo którego
- oferta została odrzucona.
95
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W ramach nowelizacji ustawy zmieniony został zapis art. 46 ust. 3. Zgodnie z jego nowym
brzmieniem, zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy, je eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni cia
protestu uniewa niono czynno wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnosz
wadium w terminie okre lonym przez zamawiaj cego.
Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawc .
Na wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione przez niego podlega
zarachowaniu na poczet zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy (art. 148 ust. 4 ustawy).
Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w
ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si niemo liwe z przyczyn le cych po
stronie wykonawcy.
Informacja o tym, w jakich przypadkach zamawiaj cy zatrzymuje wadium musi bezwzgl dnie znale
si w stosowanych zapisach SIWZ. Wa ne jest te aby w SIWZ zawrze informacje o tym, e w
przypadku wadium składanego w formie por czenie bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej musi znale si zapis wyra nie okre laj cy, e w przypadku zaistnienia przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy udzielaj cy por czenia lub gwarancji wypłaci wadium
zamawiaj cemu bez zb dnej zwłoki na pierwsze pisemne danie zamawiaj cego.
W SIWZ nale y zawrze informacj dotycz c obowi zku wniesienia wadium oraz jego wysoko ci.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy, je eli warto zamówienia publicznego przekracza progi unijne,
wykonawca jest obowi zany wnie wadium. Komisja Przetargowa ustala kwot wadium w
granicach 0,5 – 3 % warto ci zamówienia. Je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert
cz ciowych, nale y okre li kwot wadium dla ka dej cz ci w granicach od 0,5% do 3 % warto ci
danej cz ci zamówienia.
Je eli warto zamówienia nie przekracza progów unijnych, Komisja Przetargowa mo e w SIWZ
zapisa , e wykonawca ma obowi zek wniesienia wadium w okre lonej kwocie.
Wadium wnoszone w pieni dzu wykonawca powinien wpłaci na konto podane w SIWZ . Numer
konta na który wnoszone b dzie wadium, merytoryczny wydział obowi zany jest ustali z
Naczelnikiem Wydziału Finansowego. W SIWZ nale y zaznaczy , e je eli wykonawca dokonuje
przelewu kwoty wadium na konto zamawiaj cego, to uznanie rachunku zamawiaj cego winno
nast pi przed terminem otwarcia ofert, a wykonawca winien zło y w kasie Starostwa
własnor cznie po wiadczon kopi (z piecz ci banku) przelewu wpłaty kwoty wadium na konto
zamawiaj cego. Spełnienie wiadczenia bezgotówkowego jakie w tym przypadku b dzie miało
miejsce, zgodnie z orzecznictwem S du Najwy szego nast puje w dniu uznania rachunku wierzyciela,
chyba e strony stosunku zobowi zaniowego postanowiły inaczej96.
Zamawiaj cy da wniesienia wadium lub mo e da wniesienia wadium wył cznie w przypadkach
okre lonych w ustawie. Postanowienia dotycz ce wadium okre la:
- w przetargu nieograniczonym – art. 45 – 46,
- w przetargu ograniczonym – art. 53,
- w negocjacjach z ogłoszeniem – art. 60 ust.1,
- dialogu konkurencyjnym – art. 60e ust. 4
- w negocjacjach bez ogłoszenia – art. 64 ust. 2,
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- w licytacji elektronicznej – art. 76 ust. 3
W SIWZ nale y zaznaczy , e dokument dotycz cy wniesienia wadium w innej formie ni w
pieni dzu, winien by zdeponowany w kasie Starostwa przed upływem terminu składania ofert.
3.1.9. Termin zwi zania ofert – art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy
Termin zwi zania ofert to okres, biegn cy od upływu terminu składania ofert do zawarcia
umowy (art. 94 ust. 1 ustawy).
Termin zwi zania ofert musi wyznaczy Komisja Przetargowa (a nie ka dy z wykonawców dla
siebie) i to jednakowy dla wszystkich.
Wykonawca jest zwi zany ofert do upływu terminu okre lonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jednak nie dłu ej ni :
- 30 dni – je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne,
- 90 dni - je eli warto zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyra on
w złotych równowarto kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,
- 60 dni – w przypadku innej warto ci zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zwi zania zło on
ofert , zamawiaj cy mo e tylko jeden raz zwróci si do wykonawców o przedłu enie tego terminu o
kolejne 60 dni. Zgoda wykonawcy na przedłu enie okresu zwi zania ofert jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym wydłu eniem skuteczno ci wadium lub w poł czeniu z ustanowieniem nowego wadium
przetargowego. Odmowa wyra enia zgody przez wykonawca nie powoduje utraty wadium, ale
wykonawca podlega niestety wykluczeniu. Wykluczenie powoduje rozwi zanie stosunku
przetargowego z udziałem takiego wykonawcy. Staje si wolny. Nale y mu zwróci wadium. Dlatego
zamawiaj cy nie mo e liczy na tak zgod i nie powinien dopuszcza do konieczno ci przedłu ania
powy szego terminu, gdy nierzadko wtedy zmuszony b dzie do uniewa nienia post powania z braku
wystarczaj cej liczby ofert.
3.1.10. Opis sposobu przygotowania ofert – art. 36 ust 1 pkt 10 ustawy
Opis sposobu przygotowania ofert powinien by na tyle jasny i precyzyjny, aby eliminował mo liwo
zło enia oferty korzystnej merytorycznie, ale wadliwej formalnie. W tym punkcie Komisja
Przetargowa powinna zamie ci informacje o:
- wymogu sporz dzenia oferty i zał czników do oferty na okre lonym formularzu zgodnym z tre ci
formularza zawartego w SIWZ,
- wymaganiach co tre ci i formy, w jakiej maj by zło one dokumenty potwierdzaj ce
wiarygodno wykonawcy,
- obowi zku zło enia oferty i zał czników do niej w formie pisemnej,
- obowi zku zło enia tylko jednej oferty,
- j zyku, w jakim ma zosta sporz dzona oferta (j zyk polski, inny u ywany w handlu
mi dzynarodowym lub j zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane),
- obowi zku parafowania zmian naniesionych przez wykonawc przy sporz dzeniu oferty,
- konieczno ci zło enia oferty w jednym lub kilku egzemplarzach,
- takim opakowaniu ofert, aby nie mo na było zapozna si z ich tre ci przed terminem otwarcia
oraz opatrzenia opakowania nazw i adresem zamawiaj cego, nazw (firm ) i adresem
wykonawcy, nazw zamówienia oraz ostrze eniem, by nie otwiera opakowania przed okre lon
dat i godzin (terminem otwarcia ofert),
- konieczno ci lub zaleceniu ponumerowania wszystkich stron(kartek) oferty i umieszczeniu w tre ci
oferty informacji z ilu stron (kartek) składa si ten dokument,
- obowi zku umieszczenia w osobnym opakowaniu informacji stanowi cych tajemnic
przedsi biorstwa,
- sposobie, w jaki mo na dokona zmian w zło onej ofercie lub j wycofa .
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SIWZ powinna w tym punkcie tak sformułowana, aby wykonawca mógł wiedzie , które z wymaga
zamawiaj cego nie stanowi o tre ci oferty, co oznacza, e ewentualne ich niespełnienie nie b dzie
skutkowało odrzuceniem oferty. Sam ofert wykonawca zło y winien na formularzu zgodnym z
tre ci zał cznika Nr 24.
3.1.11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - art. 36 ust.1 pkt 11 ustawy
Komisja Przetargowa musi wyznaczy termin i miejsce (adres) składania ofert. Termin nale y
okre li co do daty, godziny i minuty, tym bardziej, e w tym samym dniu powinno doj do otwarcia
ofert. Termin do składania ofert jest sztywny (zawity) i w adnym wypadku nie podlega przywróceniu,
nawet gdyby opó nienie było niewielkie, a uchybienie terminowi zawinił bezpo rednio posłaniec
(poczta).
Miejsce składania ofert nale y wskaza jako Biuro Zarz du Powiatu Starostwa Powiatowego w
Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, budynek A, I pi tro, pokój nr 28.
Ofert zło on po terminie zwraca si bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do
wniesienia protestu. Termin do składania ofert liczy si od ogłoszenia przetargu i jest on
maksymalny.
3.1.11.1. Termin składania ofert
3.1.11.2. Przetarg nieograniczony
Je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne, zamawiaj cy wyznacza termin składania
ofert, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i zło enia oferty, z tym e termin ten nie
mo e by krótszy ni 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówie
Publicznych, a w przypadku robót budowlanych – nie krótszy ni 20 dni .
Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, termin składania ofert nie mo e
by krótszy ni :
- 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, drog elektroniczn , zgodnie z
form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie,
- 47 dni od dnia przekazania UOPWE, w inny sposób ni okre lony wy ej
W przypadkach gdy warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, a informacja o
zamówieniu została zawarta we wst pnym ogłoszeniu informacyjnym dotycz cym zamówie
planowanych w terminie 12 miesi cy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy co
najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, zamawiaj cy mo e
wyznaczy termin składania ofert nie krótszy ni :
1) 29 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, drog elektroniczn zgodnie z
z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie;
2) 36 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE, w sposób inny ni okre lony w
pkt 1.
3.1.11.3. Przetarg ograniczony
3.1.11.3.1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu
Je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne, zamawiaj cy w ogłoszeniu o zamówieniu
wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu, z uwzgl dnieniem
czasu niezb dnego do przygotowania i zło enia wymaganych dokumentów, z tym e termin ten nie
mo e by krótszy ni 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych.
Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w post powaniu nie mo e by krótszy ni :
- 92 -

- 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej okre lonej w dyrektywie;
- 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, w inny sposób ni okre lony wy ej.
Je eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiaj cy mo e, je eli warto zamówienia
jest równa lub przekracza progi unijne, wyznaczy krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy ni :
- 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, drog elektroniczn zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej okre lonej w dyrektywie;
- 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich faksem.
3.1.11.3.2. Termin składania ofert w przetargu ograniczonym
Je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne, zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert,
z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do przygotowania i zło enia oferty, z tym e termin ten nie mo e
by krótszy ni 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie
krótszy ni 14 dni dla robót budowlanych.
Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, termin składania ofert nie mo e
by krótszy ni 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
W przypadku, o którym mowa wy ej, zamawiaj cy mo e wyznaczy termin składania ofert nie
krótszy ni 36 dni, je eli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wst pnym ogłoszeniu
informacyjnym dotycz cym zamówie planowanych w terminie 12 miesi cy, przekazanym lub
zamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o
zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Je eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiaj cy mo e w przypadkach, kiedy
warto jest równa lub przekracza progi unijne, wyznaczy krótszy termin składania ofert, z tym e
termin ten nie mo e by krótszy ni 10 dni.
Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne zamawiaj cy mo e wyznaczy
termin o 5 dni, je eli udost pnia SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych albo w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej do
upływu terminu składania ofert.
3.1.11.4. Negocjacje z ogłoszeniem
3.1.11.4.1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem
Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem stosuje si
odpowiednio przepisy dotycz ce terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
przetargu ograniczonym (art. 49 w zwi zku z art. 56 ust. 3 ustawy ).
3.1.11.4.2. Termin składania ofert wst pnych
Zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert wst pnych, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do
przygotowania i zło enia oferty wst pnej, z tym e termin ten nie mo e by krótszy ni 10 dni od dnia
zaproszenia do składania ofert wst pnych ( art. 57 ust. 6 ustawy ).
3.1.11.4.3. Termin składania ofert
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Zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do
przygotowania i zło enia oferty, z tym, e termin ten nie mo e by krótszy ni 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do składania ofert ( art. 60 ust. 3 ustawy ).
3.1.11.5. Dialog konkurencyjny
3.1.11.5.1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu
Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu stosuje si odpowiednio przepisy
dotycz ce terminów stosuje si odpowiednio terminy o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym (art. 49 w zwi zku art. 60c ust. 2 ustawy ).
3.1.11.5.2. Termin składania ofert
Zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert, z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do
przygotowania i zło enia oferty, z tym e termin ten nie mo e by krótszy ni 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do składania ofert ( art. 60e ust.4 ustawy).
3.1.11.6. Negocjacje bez ogłoszenia
3.1.11.6.1. Termin negocjacji
Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazuj c wybranym
przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji, w którym okre la termin i miejsce negocjacji.
(art. 63 ust.1 pkt 8 ustawy).
3.1.11.6.2. Termin składania ofert
Zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego na przygotowanie
i zło enie oferty ( art. 64 ust. 1 ustawy ).
3.1.11.7. Zamówienie z wolnej r ki
Zamówienie z wolnej r ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiaj cy udziela zamówienia
po negocjacjach tylko z jednym wykonawc (art. 66 ustawy). Wraz zaproszeniem do negocjacji
zamawiaj cy przekazuje informacje niezb dne do przeprowadzenia post powania, w tym istotne dla
stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Zamawiaj cy wyznacza termin negocjacji z
uwzgl dnieniem czasu niezb dnego na przygotowanie oferty.
3.1.11.8. Zapytanie o cen
Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie zapytania o cen , zapraszaj c do składania ofert tak
liczb wykonawców wiadcz cych w ramach prowadzonej przez nich działalno ci dostawy lub usługi
b d ce przedmiotem zamówienia.
Zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego na przygotowanie
i zło enie oferty. ( art. 64 ust.1 w zwi zku z art. 73 ustawy ).
3.1.11.9. Licytacja elektroniczna
3.1.11.9.1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
Zamawiaj cy wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej nie krótszy ni 7 dni od dnia ogłoszenia ( art. 76 ust. 1 ustawy ).
3.1.11.9.2. Termin otwarcia licytacji elektronicznej
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Zamawiaj cy otwiera licytacj elektroniczn w terminie okre lonym w ogłoszeniu, z tym e termin ten
nie mo e by krótszy ni 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert (art.
76 ust. 4 ustawy ).
3.1.11.10. Aukcja elektroniczna
Je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego
lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust.1 pkt 1, zamawiaj cy po dokonaniu oceny ofert
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcj elektroniczn , je eli przewidział to w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz zło ono co najmniej 3 oferty niepodlegaj ce odrzuceniu.
Zamawiaj cy zaprasza drog elektroniczn do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich
wykonawców, którzy zło yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu (art. 91b ust. 1 ustawy ).
Termin otwarcia aukcji nie mo e by krótszy ni 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia (art.
91b ust. 3 ustawy).
3.1.11.11. Dynamiczny system zakupów
3.1.11.11.1. Składanie ofert orientacyjnych
W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy mog składa oferty
orientacyjne, przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów (art. 105 ust. 1 ustawy ).
Zamawiaj cy dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłu szym ni 15 dni od dnia jej
otrzymania (art. 105 ust. 4 ustawy).Zamawiaj cy informuje niezwłocznie wykonawc o dopuszczeniu
do udziału w dynamicznym systemie zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podaj c uzasadnienie
faktyczne i prawne (art. 105 ust. 5 ustawy).
W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie był
dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa ofert orientacyjn w
wyznaczonym przez zamawiaj cego terminie, nie krótszym ni 15 dni od dnia zamieszczenia tego
ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych albo przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (art. 107 ust. 1 ustawy). Zamawiaj cy niezwłocznie dokonuje oceny ofert
orientacyjnych.
3.1.11.11.2. Składanie ofert
Zamawiaj cy wyznacza termin składania ofert z uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do
przygotowania i zło enia oferty (art. 108 ust. 2 ustawy )
3.1.12. Opis sposobu obliczenia ceny – art. 36 ust.1 pkt 12 ustawy
Stosownie do postanowie art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Komisja Przetargowa obowi zana jest
zawrze w SIWZ opis sposobu obliczania ceny. Opis sposobu obliczania ceny zawarty w SIWZ
zale ał b dzie od przedmiotu zamówienia.
3.1.12.1.Opis sposobu obliczenia ceny na dostawy i usługi
Niezale nie od stosowania przez Komisj Przetargow ró nych kryteriów oceny ofert, cena jest
najwa niejszym z nich. Nawet, je li cena oferty nie jest jedynym kryterium oceny, to zwykle jego
waga (znaczenie) jest najwy sza. W wi kszo ci post powa to wła nie niska cena decyduje o
udzieleniu zamówienia. Dlatego te niezwykle istotn cz ci SIWZ jest opis sposobu obliczania i
przedstawiania ceny oferty. Celem tej cz ci SIWZ jest:
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zapewnienie porównywalno ci ofert poprzez ujednolicenie sposobu wyceny stosowanego przez
wszystkich wykonawców,
- dostarczenie zamawiaj cemu informacji o strukturze kosztów i powodach takiej a nie innej ceny,
- umo liwienie rzetelnych (odpowiadaj cych wykonanemu zakresowi) rozlicze
mi dzy
zamawiaj cym a wykonawc – w przypadku umów innych, ni ryczałtowa.
W sytuacji, gdy zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy ryczałtowej,
danie sporz dzenia
jakiejkolwiek kalkulacji jest nieuzasadnione (niezale nie od nakładu pracy i rzeczywistych kosztów
poniesionych przez wykonawc w zwi zku z realizacj zamówienia otrzyma on wynagrodzenie w
ustalonej wysoko ci). Poniewa jednak w wyniku udzielenia zamówienia mo e zosta zawarta ka da
umowa nazwana lub dowolna umowa nienazwana (b d ca kompilacj kilku umów nazwanych lub
opracowana samodzielnie przez zamawiaj cego, zgodnie z zasad swobody umów), zasady rozlicze
mog opiera si na ró nych podstawach.
Opis sposobu obliczania ceny winien by pełny, precyzyjny i przejrzysty. Komisja Przetargowa
powinna przes dzi , jakie koszty winny by uj te w cenie, jak szczegółow kalkulacj winien
przedło y wykonawca i w jaki sposób cena (i sposób jej obliczenia) winny by przedstawione. Opis
sposobu obliczania ceny musi by pochodn opisu przedmiotu zamówienia oraz musi by skorelowany
ze wzorem umowy, zwłaszcza w zakresie rozliczenia zamówienia. Dobr praktyk jest opracowanie i
przekazanie wykonawcom do wypełnienia formularza cenowego. Instrukcja wypełniania tego
formularza stanowi winna cz
instrukcji dla wykonawców zawartej w SIWZ.
Najcz ciej spotykanym formularzem cenowym (zwłaszcza w przypadku dostaw) jest „lista zakupów”,
na której Komisja Przetargowa wymienia wszystkie pozycje nabywanych rzeczy i okre la ich ilo ci.
Cz sto koniecznym jest jednoznaczne okre lenie równie jednostki miary. Zadaniem Komisji
Przetargowej jest wypełnienie kolumn okre laj cych przedmiot, jednostk miary oraz ilo .
Wykonawca jest proszony o podanie cen jednostkowych oraz warto ci poprzez pomno enie tych cen
przez ilo ci poszczególnych rzeczy. Cen oferty winna by suma warto ci poszczególnych pozycji.
Tego rodzaju formularz cenowy jest niezb dny w sytuacji, gdy Komisja Przetargowa przewiduje
rozliczenie „ilo ciowo – ryczałtowe”, w którym ostateczna warto umowy zale y od faktycznie
zamówionych ilo ci poszczególnych rzeczy. Z uwagi na stopie skomplikowania formularza i ilo
koniecznych do wykonania działa matematycznych przy jego wypełnianiu, istnieje du e
niebezpiecze stwo popełnienia bł du przy obliczaniu ceny.
Komisja Przetargowa mo e przesta na
daniu wyceny niektórych składników (elementów)
składaj cych si na cen oferty. Istotnych mo e by tylko kilka elementów składowych. W takiej
sytuacji mo e posłu y si prostszym formularzem cenowym, wyszczególniaj cym elementy (zadania)
wymagaj ce odr bnej wyceny. Komisja Przetargowa powinna wymieni tylko te elementy, których
wycena jest potrzebna ze wzgl du na cele tworzenia formularzy cenowych okre lone wy ej. Tego typu
formularz stosuje si zarówno w przypadku dostaw (najcz ciej elementami wycenianymi osobno s
wtedy usługi towarzysz ce: transport, monta , szkolenie itp), jak i usług (których elementami s ró ne
czynno ci i zadania).
Cen za wykonanie zamówienia mo na okre li poprzez wskazanie podstaw jej ustalenia. Tak
podstaw mo e by cena producenta, od której odejmowany jest procentowo okre lony upust lub do
której dodawana jest procentowo okre lona mar a. Wykonawcy konkuruj wysoko ci upustów i/lub
mar . Równie umowa okre la wysoko ci cen poprzez wysoko upustów/ mar . Umowa taka
pozostaje aktualna niezale nie od tego, jak cz sto i jak bardzo zmieniaj si ceny producenta.
Stosowanie tego modelu winno by jednak ograniczone do sytuacji monopolu producenta (wył cznego
przedstawiciela, wydawcy).
W przypadku rynku konkurencyjnego podstaw kalkulacji ceny mo e by rednia cena rynkowa.
rednia cena jako podstawa okre lania wysoko ci wynagrodzenia musi spełnia nast puj ce warunki:
- Jej wysoko musi by niezale na od stron umowy, tak aby ani zamawiaj cy, ani wykonawca
zamówienia nie mogli manipulowa wysoko ci tej ceny. Je li wykonawca zamówienia ma istotny
udział w rynku i pomijanie jego ceny byłoby działaniem sztucznym, mo na przy liczeniu redniej
bra pod uwag jego cen ,
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rednia cena musi by łatwa do wyliczenia i jednoznaczna. Zamawiaj cy mo e okre li punkt
odniesienia jako np. redni cen liczon przez niezale ne podmioty monitoruj ce rynek. Je li brak
jest takich danych mo na oprze si na cenach kilku wiod cych dostawców. Oczywi cie, w obu
przypadkach wa ne jest, aby ceny te były „oficjalne”, tzn. łatwo dost pne, publikowane,
zamieszczane w Internecie, itp.
W przypadku szeregu usług niematerialnych podstaw okre lenia wysoko ci wynagrodzenia mo e by
cena za godzin (dzie ) pracy. Zarz dzanie tak umow wymaga nadzoru ze strony zamawiaj cego
albo w postaci weryfikacji planowanego nakładu pracy na wykonanie okre lonego zadania, albo
bie cej kontroli ilo ci i jako ci po wi conego na realizacj zadania czasu. Bardzo pomocne w tym
zakresie mog by wszelkiego rodzaju normy nakładu pracy, równie rodowiskowe lub zakładowe
(okre lone przez zamawiaj cego). Zwykle mo na da uj cia w cenie robocizny równie kosztów
u ycia podstawowego sprz tu i narz dzi ( w przeciwnym razie nale y okre li równie podstaw
wyceny pracy sprz tu).
Podstawowym problemem w przypadku usług materialnych jest rozliczenie kosztów u ytych
materiałów. Mo na wskaza ró ne sposoby rozliczenia tych kosztów:
- Zamawiaj cy zapewnia materiały. Zadaniem wykonawcy jest zgłoszenie potrzeb materiałowych,
a zamawiaj cego zakupienie i dostarczenie wykonawcy materiałów.
- Zwrot kosztów za u yte materiały nast puje według cen producenta (pomniejszonych
ewentualnie o zaoferowane przez wykonawc upusty).
- Refakturowanie. Zamawiaj cy mo e przes dzi , e b dzie zwracał wykonawcy koszty
materiałów w wysoko ci wynikaj cej z przedstawionej faktury ich zakupu.
- Cena materiału powi kszona o koszty zakupu. Zamawiaj cy mo e nie tylko zwraca
wykonawcy faktyczne koszty zakupu, ale i przewidzie wynagrodzenie z tytułu dokonywania
zakupów (ryczałtowe lub procentowe).
- Wykonawca zast pc po rednim. Wykonawcy zamówienia przypisana jest rola inwestora
zast pczego, działaj cego w trakcie zakupów w imieniu własnym, lecz na rzecz zamawiaj cego.
Wykonawca taki b dzie zobowi zany do stosowania przy zamawianiu materiałów przepisów
ustawy.
W przypadku gdy przedmiot zamówienia pochodzi z importu (cho nie tylko wtedy) zamawiaj cy
mo e da okre lenia ceny w równowarto ci waluty kraju producenta(ów). Obecnie najcz ciej
wskazywan walut jest euro i USD. Poza eliminacj niebezpiecze stwa waha kursowych (tym
wa niejsz , im bardziej termin dostawy jest odsuni ty od terminu składania ofert) próbuje si
wyeliminowa w ten sposób ryzyko inflacji (cho – jak do wiadczenie ostatnich lat pokazuje – brak
jest wyra nych zwi zków mi dzy poziomem inflacji i kursami walut).
Jednym z wa niejszych problemów jest okre lenie sposobu obliczania podatku VAT. Mo liwych jest
w tym zakresie kilka rozwi za :
- Wszystkie ceny maj zawiera podatek VAT. Zarówno ceny jednostkowe, jak i warto ci
poszczególnych pozycji oraz cena oferty s cenami brutto.
- Wykonawca winien poda ceny netto, stawk i/lub kwot podatku oraz ceny brutto.
Zamawiaj cy mo e wymaga rozbicia cen jednostkowych poszczególnych pozycji i/lub warto ci
na ceny/warto ci netto, stawk /kwot podatku oraz ceny/warto ci brutto lub zsumowania warto ci
netto i doliczenia VAT-u do ogólnej kwoty netto (o ile b dzie stosowana jedna stawka VAT-u we
wszystkich fakturach).
Co do zasady, zamawiaj cy winien
da uwzgl dnienia ewentualnych upustów w cenach
jednostkowych. Zamawiaj cy nie powinien dopuszcza do sytuacji, w których – po wyliczeniu sumy
warto ci poszczególnych pozycji – wykonawca wpisuje rabat lub upust liczony od globalnej kwoty i
tak pomniejszon warto
traktuje jako cen oferty. W przypadku umów z rozliczeniem
kosztorysowym powstanie problem wielko ci upustu stosowanego dla poszczególnych cen
jednostkowych, które de facto stanowi ceny oferty. Post powanie takie byłoby dopuszczalne w
przypadku ceny ryczałtowej, jednak w takich sytuacjach stosowanie formularzy cenowych jest co do
zasady bezzasadne. Uwzgl dnienie upustów w cenach jednostkowych nie wyklucza zał czenia do
-
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oferty o wiadczenia wykonawcy o stosowanych w danym przypadku rabatach (je eli wykonawcy z
jakich powodów na tym zale y).
3.1.12.2. Opis sposobu obliczania ceny na roboty budowlane
Opis sposobu obliczenia ceny - stanowi zbiór wymaga podanych przez zamawiaj cego, okre laj cy
przede wszystkim metod i podstawy sporz dzenia kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych przez
wykonawc , sposób i form jej przedstawienia, a tak e sposób kalkulacji innych składników
przedmiotu zamówienia. Nale y mie wi c na uwadze, e opis sposobu obliczenia ceny b dzie
dotyczył wszystkich składników przedmiotu zamówienia publicznego tj. robót budowlanych, dostaw i
usług.
Jak wynika z analiz SIWZ zamawiaj cy w ró ny sposób radz sobie z realizacj tego zapisu
wymaganego przez ustaw Prawo zamówie publicznych. Niejasno sformułowane dyspozycje mog
sta si przyczyn nieprawidłowego obliczenia ceny przez oferentów, zło enia protestu przez
uczestnicz cych w post powaniu lub te mog by ródłem sporów pomi dzy stronami ju na etapie
realizacji inwestycji.
Przyczyn wadliwego opisywania sposobu obliczenia ceny mo na upatrywa w ró nych przekrojach, a
mianowicie w:
sporadyczno ci przeprowadzania post powa przez niektórych zamawiaj cych, a co
za tym idzie braku do wiadczenia,
przygotowywaniu specyfikacji przez pracowników administracyjnych i zespołów
prawników, w wi kszo ci przypadków bez konsultacji z kosztorysantami
budowlanymi,
braku na rynku wydawniczym wystarczaj co obszernych publikacji po wi conych
zagadnieniom kalkulacji kosztorysowej.
W praktyce opis sposobu obliczenia ceny na roboty budowlane zajmuje w SIWZ najcz ciej góra pół
strony, mylone s poj cia i nazewnictwo, tworzone s sformułowania sprzeczne z regulacjami
prawnymi zawartymi w ustawach i rozporz dzeniach.
Dla przykładu, w jednej ze SIWZ zamawiaj cy zamie cił zapis, cyt. "Zabrania si wprowadzenia
przez wykonawc zmian do kosztorysu ofertowego. Bł dy ujawnione w dokumentacji, specyfikacji
technicznej i kosztorysie ofertowym wykonawca winien zgłosi zamawiaj cemu..."
Wykonawca od zamawiaj cego otrzymuje przedmiar robót, a nie kosztorys ofertowy. Nale y si
domy la , e zamawiaj cy zabronił dokonywa zmian wła nie w przedmiarze robót. Dopiero
uzupełniony przez oferenta np. cenami jednostkowymi robót staje si wycenionym przedmiarem robót
lub kosztorysem ofertowym.
W innym przypadku, zamawiaj cy w SIWZ postanawia, e cyt. "Podana cena ofertowa jest cen
ryczałtowo-ilo ciow za wykonanie przedmiotu zamówienia".
A zatem jaki sposób wynagrodzenia proponuje zamawiaj cy - ryczałt, który oznacza sum globaln
za wykonanie przedmiotu zamówienia, której nie mo na zmieni chyba, e poprzez decyzj s du czy
te wynagrodzenie ustalone w oparciu o dokonane, rzeczywiste obmiary?
I tutaj równie nale y domy la si intencji zamawiaj cego, oczywi cie w kontek cie innych
dokumentów, a mianowicie, e ceny jednostkowe robót, podane przez oferenta s wi ce i
nienaruszalne w trakcie realizacji inwestycji, natomiast ogólna wysoko wynagrodzenia za roboty
budowlane ma by okre lona po wykonaniu robót, na podstawie dokonanych obmiarów i okre lonych
w ofercie cen jednostkowych.
Nie jest to cz sty przypadek ale zdarza si , e zamawiaj cy nie okre laj w SIWZ metody, któr
wykonawca powinien skalkulowa cen na roboty budowlane, wychodz c z zało enia, e układ i
forma przedmiaru powinny wskazywa , czy nale y uzupełni go cenami jednostkowymi robót czy te
nale y sporz dzi kalkulacj szczegółow . Nic bardziej mylnego. Przedmiary dotycz ce jednej
inwestycji, sporz dzane s przez kilku kosztorysantów bran owych, przy u yciu ró norakich
systemów kosztorysowania i najcz ciej nie maj jednolitej szaty graficznej. St d te poleganie na
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wygl dzie tego dokumentu i niedoprecyzowanie wymogów w kwestii metody mo e doprowadzi do
zło enia protestu przez oferenta i do konieczno ci przeprowadzenia kolejnego post powania.
Niejednokrotnie w SIWZ zamawiaj cy nakazuj przygotowa kalkulacj ofertow w oparciu o
nieobowi zuj ce akty prawne, np. zarz dzenie MGPiB z dnia 15 lipca 1996 w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. W wietle prawa, przywoływanie za podstaw
kalkulacji nieaktualnych przepisów mo e by przyczyn skutecznego oprotestowania SIWZ.
Zamawiaj cy mo e jedynie poda wg jakich wzorców nale y sporz dzi kosztorys bez literalnego
odwoływania si do konkretnej, nie maj cej mocy prawnej regulacji.
W SIWZ mo na spotka si równie z takimi sformułowaniami jak, cyt. "Kosztorys ofertowy musi
zawiera wszystkie aktualne pozycje przedmiaru robót bez zmian w nakładach dla danej pozycji."
W tym przypadku zamawiaj cy wskazuje podstawy rzeczowe, podaj c w przedmiarze robót nr
katalogu, tablicy i kolumny i zastrzegaj c przy tym nienaruszalno ilo ci roboczogodzin, nakładów
materiałowych i sprz towych.
W wietle obowi zuj cego rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego, obowi zkiem zamawiaj cego
jest sporz dzi przedmiar w którym klasyfikator katalogowy ma słu y jedynie uszczegółowieniu
opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych, jak to ma
miejsce w przypadku przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego.
St d te taki zapis narzucaj cy wykonawcy zastosowanie konkretnych wielko ci nakładów, równie
mo e zosta oprotestowany przez oferentów, jako niezgodny z przepisami. Bł dy w "opisie sposobu
obliczenia ceny" mo na mno y tu bez ko ca, a zatem nasuwa si pytanie jak zamawiaj cy winien
opracowa ten punkt SIWZ, aby był poprawny?
Przede wszystkim decyduj cy wpływ na zakres i tre "opisu sposobu obliczenia ceny" ma ustalenie
przez zamawiaj cego formy wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiaj cy ma do wyboru dwie formy pierwsz polegaj c na okre leniu ostatecznego wynagrodzenia w oparciu o rzeczywiste obmiary
wykonanych robót lub te drug zwan wynagrodzeniem ryczałtowym.
W przypadku pierwszej formy wynagrodzenia zamawiaj cy powinien, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami przekaza wykonawcy przedmiar robót. Przedmiar ten musi spełnia wymogi okre lone w
przywołanym rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. i bynajmniej nie s one
takie same jak przy sporz dzaniu przedmiaru stanowi cego podstaw kosztorysu inwestorskiego.
Przede wszystkim przedmiar, który opisuje przedmiot zamówienia i który otrzymuje wykonawca
robót, powinien zawiera :
1. zestawienie robót podstawowych w kolejno ci technologicznej ich wykonania,
2. szczegółowy opis robót lub wskazywa podstawy ustalaj ce ten opis,
3. wyliczenie i zestawienie ilo ci robót,
4. wskazanie wła ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Za roboty podstawowe uznaje si takie roboty, które obejmuj minimalny zakres prac, które po
wykonaniu s mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz
uwzgl dniaj przyj ty stopie scalenia robót. Oznacza to, e w du ej ilo ci przypadków opis roboty
b dzie inny ni przy stosowaniu bazy normatywnej (KNR-y, KSNR-y, KNNR-y), która obecnie jest
nieobligatoryjna. Przykładem mo e by wykonanie ciany betonowej o wysoko ci 4 m i grubo ci 25
cm - do tej pory robota ta była opisywana za pomoc trzech pozycji, co było wynikiem specyficznego
układu katalogu zawieraj cego nakłady: wykonanie ciany o wysoko ci 3 m i grubo ci 20 cm, dodatek
z tytułu wysoko ci, dodatek z tytułu grubo ci. Podobnie było w przypadku dodatków z tytułu
dodatkowego transportu.
Je eli zamawiaj cy przyjmie natomiast wy szy stopie agregacji robót, przykładem mo e by uło enie
wykładziny ł cznie z cokolikiem, z wykonaniem izolacji, wyrównaniem podło a lub wykonanie
fundamentu ł cznie z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, izolacj fundamentu.
Opis roboty powinien by na tyle szczegółowy, aby wykonawca mógł, w oparciu o swoje dane
sporz dzi prawidłow kalkulacj . Dla ułatwienia, wymienione rozporz dzenie dopuszcza mo liwo
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wykorzystania klasyfikatora identyfikuj cego opis roboty znajduj cej si w bazie normatywnej.
Nale y jednak zawsze mie na uwadze, e odwołanie si do niego ma na celu okre lenie zakresu
roboty podstawowej, zakresu prac pomocniczych oraz rodzaju u ytych do budowy materiałów, a nie
narzucenie wykonawcy wielko ci nakładów, tak jak czyniono to w okresie obowi zywania bazy
normatywnej. Równie nie powinno si wskazywa wykonawcy, metody wykonania prac chyba e,
wynika ona ze standardu i jako ci robót.
Ka da pozycja przedmiaru powinna zawiera nie tylko ilo robót ale ich wyliczenie, aby wykonawca
mógł sprawdzi poprawno oblicze , a w przypadku w tpliwo ci zwróci si do zamawiaj cego z
pro b o wyja nienie.
Przy ka dej pozycji przedmiaru powinien by wskazany numer wła ciwej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych ( jeden numer specyfikacji technicznej mo e by
przywoływany przy kilku pozycjach przedmiaru). Powi zanie przedmiaru ze specyfikacjami
technicznymi ma na celu m.in. uszczegółowienie wymaga technicznych dla poszczególnych robót,
wyja nienie zasad sprzedmiarowania robót uj tych w pozycjach i okre lenie zasad obliczania
rzeczywistych ilo ci wykonanych robót, oraz podanie podstaw płatno ci, a tak e poinformowanie,
które roboty uznane za tymczasowe b d kalkulowane ł cznie z robot podstawow , a które odr bnie.
W tym drugim przypadku, w przedmiarze nale y wydzieli oddzielne pozycje pozwalaj ce na
dokonanie stosownej kalkulacji.
Zamawiaj cy przekazuj c przedmiar wykonawcy, musi okre li metod wg której wykonawca ma
sporz dzi kalkulacj ofertow - przy wykorzystaniu metody szczegółowej czy uproszczonej, a tak e
formuł kalkulacyjn .
W obecnych warunkach, przy udzielaniu zamówie na roboty budowlane w trybie przetargowym lub
w trybie negocjacji zaleca si stosowanie metody uproszczonej, w oparciu o ceny jednostkowe robót.
Zastosowanie tej metody jest z wielu wzgl dów korzystne dla zamawiaj cego, poniewa umo liwia
ona sprawne porównywanie ofert, ich analiz w kontek cie posiadanego kosztorysu inwestorskiego, a
ponadto jest ona przejrzysta, a kalkulacja znacznie krótsza ni opracowana metod szczegółow .
Dalej zamawiaj cy powinien zawrze dyspozycje odno nie m.in.:
1. dokumentacyjnych podstaw obliczenia ceny za roboty budowlane,
2. wymaganego stopnia agregacji robót,
3. kalkulacji robót w warunkach szczegółowych,
4. przyj tych zasad obliczania ilo ci robót,
5. wymaga dotycz cych sposobu okre lenia podstaw cenowych,
6. materiałów, maszyn, urz dze i konstrukcji, które powinny by wył czone z
kalkulacji lub te skalkulowane odr bnie,
7. technik sporz dzenia wyceny, sposobu i formy przedstawienia przez oferenta
kalkulacji kosztorysowej,
8. procedur w przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, rzutuj cych na wysoko
ceny za roboty budowlane,
Na ko cu powinny by zawarte klauzule i zastrze enia dotycz ce m.in.:
- zakazu ingerencji w tre przedmiaru (zakaz dopisywania pozycji, zmiany ilo ci robót, zmiany
opisów
- post powania w przypadku braku cen przy pozycjach kalkulacyjnych,
- zasad poprawiania przez zamawiaj cego omyłek rachunkowych w przedstawionej kalkulacji
ofertowej,
- innych wy ej nie wymienionych okoliczno ci.
Niektóre z wymienionych punktów wymagaj komentarza i uszczegółowienia.
W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zamawiaj cy nie ma obowi zku przekazania wykonawcy
robót przedmiaru robót ( § 4 pkt 3 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r.).
Bior c pod uwag definicj ryczałtu z której wynika, e za ryczałt uznaje si cen globaln za któr
wykonawca zobowi zuje si wykona przedmiot zamówienia, zobowi zywanie oferentów do
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kalkulacji kosztorysowej w oparciu o przedmiar przygotowany przez zamawiaj cego jest
bezpodstawne.
Coraz wi cej pojawia si opinii, e wykonawca powinien mie wolny wybór co do sposobu okre lenia
ilo ci robót i ich stopnia agregacji, podstaw i metod kalkulacji, a dowolno tego wyboru powinna
wynika z opisu sposobu obliczenia ceny.
Takie podej cie do zagadnienia ma swoje dobre i złe strony. Wykonawca koncentruje si na
wła ciwym przedmiocie zamówienia wynikaj cym z dokumentacji, a nie tylko na przedmiarze
otrzymanym od zamawiaj cego, jak to ma miejsce w wi kszo ci przypadków. Poza tym eliminuje
praktyki konkurentów polegaj ce na drobiazgowej analizie wybranej oferty i doszukiwania si
najmniejszych nawet uchybie w kalkulacji dotycz cych np. zmiany wielko ci nakładu którego z
czynników. Takie post powanie mo e prowadzi dalej do zło enia protestu, a w efekcie nawet do
konieczno ci przeprowadzenia powtórnego post powania o udzielenia zamówienia. A przecie znane
s przypadki, gdzie wydłu aj ca si procedura doprowadziła do utraty ródła finansowania.
Minusem z pewno ci jest rozbie no cenowa ofert i konieczno wybrania nie najta szej oferty ale
najkorzystniejszej i to przez oferenta rokuj cego wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nale y równie mie na uwadze, e pozostawiaj c wykonawcy swobod w doborze metod, stopnia
agregacji robót oraz formy przedstawienia oferty, zamawiaj cy otrzyma ró norodne,
nieporównywalne, poza cen ko cow kalkulacje.
Jedynym materiałem pomocniczym z którego do tej pory mogli skorzysta zamawiaj cy przy
formułowaniu wymogów odno nie sposobu obliczenia ceny na roboty budowlane, było wydawnictwo
opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i nieistniej ce ju Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego p.n. " rodowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych ogólne wzorce i zasady kosztorysowania." Praktycznie skierowane ono było pod adresem
wykonawców, których od 2001 r. przestały obowi zywa regulacje prawne, lecz równie mogło
stanowi podstaw do opracowania wytycznych dla opisu sposobu obliczenia ceny przez
zamawiaj cych. Czas przeszły jest tu u yty celowo, poniewa obecnie przygotowywana jest, z uwagi
na zmiany jakie miały miejsce ostatnio w naszej gospodarce, kolejna publikacja pn. "Polskie
standardy kosztorysowania robót budowlanych", która zast pi trac ce aktualno " rodowiskowe
metody...".
W ostatnim czasie weszła na rynek wydawniczy pozycja przygotowana pod k tem zamówie
publicznych pt. "Wzorcowa dokumentacja przetargowa dla robot budowlanych” opracowana na
zlecenie Urz du Zamówie Publicznych przez WCPTOB "Wacetob", która jest przewodnikiem
słu cym opracowywaniu i stosowaniu wzorcowych dokumentów przetargowych i wzorów umów na
roboty budowlane. Równie ona mo e stanowi pomoc dla zamawiaj cych przy sporz dzaniu "opisu
przedmiotu zamówienia".
Niejasny i nieprawidłowo przygotowany pod wzgl dem merytorycznym opis sposobu obliczania ceny,
bez uwzgl dnienia celu, któremu ma słu y , mo e by przyczyn :
- nieko cz cych si pyta oferentów, co do sposobu przeprowadzenia kalkulacji ofertowej,
- dodatkowej biurokracji zwi zanej z konieczno ci udzielania odpowiedzi wszystkim wykonawcom,
którzy pobrali SIWZ, o postanowieniach zamawiaj cego,
- bł dów w kalkulacji ofert sporz dzanych przez oferentów,
- oprotestowania SIWZ przez wykonawców,
- zło enia protestu, którego przedmiotem jest wybrana przez zamawiaj cego oferta,
- uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Regulacje prawne
nie narzucaj zamawiaj cemu jakie wymogi powinien postawi przed
wykonawcami w kwestii przygotowania przez nich kosztorysowej kalkulacji na roboty budowlane,
pozostawiaj c mu w tym wzgl dzie wolny wybór. Mamy jednak ju za sob kilkunastoletnie
do wiadczenia w udzielaniu zamówie publicznych i obecnie, wiadom rzecz jest, e wskazanie
wła ciwej metody i formuły kalkulacyjnej wg której nale y przygotowa ofert , decyduje w du ej
mierze o powodzeniu b d o uniewa nieniu post powania.
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Przed sporz dzeniem jakiegokolwiek dokumentu, zawsze nale y si zastanowi jakie jest jego
przeznaczenie i co chce si osi gn . W przypadku post powania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane - cel jest jasno okre lony. Efektem post powania ma by wyłonienie
najkorzystniejszej oferty, przy wyborze której stosuje si ró ne kryteria oceny. Najwa niejszym, i w
wielu przypadkach jedynym kryterium, jest cena ko cowa oferty.
Reasumuj c, sposób wykonania kalkulacji przez oferenta powinien by jak najbardziej prosty i jak
najbardziej przejrzysty, umo liwiaj cy porównanie ofert. Metod , która spełnia te oczekiwania jest
metoda uproszczona, polegaj ca na skalkulowaniu ceny za roboty budowlane w oparciu o ceny
jednostkowe robót na odpowiednim, wskazanym przez zamawiaj cego poziomie ich agregacji.
Merytorycznemu wydziałowi, który chciałby si powoła na ródła merytoryczne, polecamy
nowoopracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych wydawnictwo pt. "Polskie
standardy kosztorysowania robót budowlanych". W jednym z zał czników dotycz cym "opisu
sposobu obliczenia ceny"', Stowarzyszenie zaleca stosowanie metody uproszczonej przy kalkulacji
ceny oferty przez wykonawc .
Wskazanie metody i formuły kalkulacyjnej to jednak nie wszystko. W opisie sposobu obliczenia ceny
zamawiaj cy powinien rozstrzygn szereg innych zagadnie . Temat jest wielow tkowy, kolejne
postanowienia uzale nione s od wcze niejszych. Tym niemniej poni aj zamieszczono schemat , który
mo e ułatwi merytorycznemu wydziałowi sformułowanie swoich wymogów odno nie sposobu
obliczenia ceny.
1. Składniki przedmiotu zamówienia
Opis sposobu obliczenia ceny, który zamawiaj cy zamieszcza w SIWZ dotyczy cało ci przedmiotu
zamówienia, na któr to cało mog si składa np.:
1. usługi,
2. dostawy,
3. roboty budowlane (przez roboty budowlane nale y rozumie wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a tak e wykonanie
robót budowlanych przez osob trzeci , zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez
zamawiaj cego).
Opis sposobu obliczania ceny zatem musi uwzgl dnia podział rodzajowy zamówienia, poniewa inny
b dzie opis w przypadku kalkulacji robót budowlanych, a inny przy dostawach czy usługach.
W tym miejscu nale y zaznaczy , e omawiane poni ej tematy dotycz jedynie kalkulacji robót
budowlanych.
2.Ogólne zasady kalkulacji
Obszar kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych jest bardzo szeroki - obejmuje zagadnienia
dotycz ce nie tylko metod i formuł kalkulacyjnych, ale równie podstaw rzeczowych i cenowych,
sposobów ustalania składników cenotwórczych, kalkulacji robót w warunkach szczególnych, układu i
zawarto ci kosztorysu itd. St d te trudno sobie wyobrazi , e zamawiaj cy opracuje na u ytek
konkretnego zamówienia "opis", który wyczerpie wszystkie zagadnienia bez potrzeby si gania po
dodatkowe materiały.
Z pewno ci dobr podstaw , do której mo e si odnie s "Polskie standardy..." Powołuj c si na
konkretne rozwi zania przyj te w tym wydawnictwie, zamawiaj cy nie musi tworzy "własnej
literatury na ten temat". Ten fakt jednak powinien jasno wynika z "opisu sposobu obliczenia ceny"
zawartego w SIWZ, np.: Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych ma by sporz dzona przez
oferenta zgodnie z zasadami przyj tymi w "Polskich standardach kosztorysowania robót
budowlanych", wydanych w 2005 r. przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budownictwa.
3. Forma wynagrodzenia
Forma wynagrodzenia wykonawcy powinna by przedstawiona w postanowieniach umowy
doł czonych do SIWZ. Z praktycznego punktu widzenia w opisie sposobu obliczenia ceny to
zagadnienie powinno by równie przywołane, i to z dwóch przyczyn:
- forma wynagrodzenia wpływa w du ym stopniu na przyj cie sposobu i techniki kalkulacji
kosztorysowej,
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- oferent w jednym miejscu znajdzie tematy zwi zane z rodzajem wynagrodzenia i procedur
kalkulacyjn co sprawi, e postanowienia SIWZ b d bardziej przejrzyste.
Zamawiaj cy maj do wyboru dwie formy wynagrodzenia:
Wynagrodzenie ryczałtowe - kompiluj c definicj wynikaj c ze Słownika j zyka polskiego oraz
postanowienia Kodeksu cywilnego, za wynagrodzenie ryczałtowe uznaje si takie wynagrodzenie,
które okre lone jest sum globaln i które nie mo e ulec podwy szeniu na danie przyjmuj cego
zlecenie, chocia by w czasie zawarcia umowy nie mo na było przewidzie rozmiaru lub kosztów prac.
Wynagrodzenie okre lone w oparciu o faktycznie wykonane ilo ci robót - jest to forma któr
potocznie nazywa si form obmiarow . Po wykonaniu robót, wykonawca okre la faktycznie
wykonane ich ilo ci, które potwierdza zamawiaj cy i rozliczenie nast puje w oparciu o dane ilo ciowe
oraz ceny jednostkowe wynikaj ce z kosztorysu ofertowego.
4. Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za roboty budowlane
W tym miejscu zamawiaj cy powinien poda rodzaje dokumentów, na podstawie których oferent
zobowi zany jest skalkulowa cen . Mo na tutaj rozpatrywa przypadki:
Przypadek 1 - podstaw kalkulacji ma by przedmiar robót przekazany przez zamawiaj cego, projekt
budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Przypadek 2 - podstaw ma by przedmiar robót opracowany przez oferenta, w oparciu o projekt
budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Komentarz: ww. rozwi zanie mo e mie miejsce tylko w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego
oraz zamówienia z wolnej r ki.
Przypadek 3 - jw. lecz zamawiaj cy dodatkowo przekazuje przedmiar robót z zastrze eniem, e
stanowi on jedynie podstaw informacyjn . Podobnie jak wy ej, taka sytuacja mo e mie miejsce
je eli zamawiaj cy przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe lub udziela zamówienia z wolnej r ki.
5. Metoda kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych
Tutaj zamawiaj cy maj do wyboru dwie metody:
- metod uproszczon ( zalecan w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tak e na
innych obszarach, gdzie podstawowym kryterium wyboru oferenta jest cena ko cowa oferty),
- metod szczegółow .
6. Formuły kalkulacji kosztorysowej
Prawidłowo sformułowany opis sposobu obliczania ceny powinien zawiera nie tylko informacj o
metodzie wg której maj by sporz dzone kalkulacje ofertowe. Powinny by jeszcze przywołane
formuły kalkulacyjne i w tym przypadku, dobrze jest odnie si do odpowiednich punktów "Polskich
standardów...". Takie rozwi zanie pozwala sprecyzowa wymagania bez konieczno ci zamieszczania
nadmiernej ilo ci szczegółowych informacji, które zamiast ułatwi , utrudni zrozumienie SIWZ.
Poni ej podajemy przykłady:
1. "Formuł dla metody kalkulacji uproszczonej nale y przyj wg punktu 3.1.1. "Polskich
standardów..."
2. "Formuł dla metody kalkulacji szczegółowej nale y przyj wg punktu 3.2.1. podpunkt 1 "Polskich
standardów..."
3. "Formuł dla metody kalkulacji szczegółowej nale y przyj wg punktu 3.2.1. podpunkt 2 "Polskich
standardów..."
7. Poziom agregacji robót podstawowych
Zamieszczenie informacji o wymaganym poziomie agregacji robót jest istotne w sytuacji
wynagrodzenia ryczałtowego, kiedy zamawiaj cy nie przekazuje przedmiaru robót lub przekazuje
jedynie dla celów informacyjnych. To zamawiaj cy decyduje, czy oczekuje kalkulacji kosztorysowej
opracowanej dla robót, których poziom scalenia odpowiada poziomowi scalenia robót przyj tych w
katalogach zawieraj cych nakłady rzeczowe, czy na wy szym poziomie agregacji.
8. Braki w dokumentacji projektowej
Braki dokumentacyjne i informacyjne najcz ciej ujawniaj si przy sporz dzaniu oferty przez
wykonawc . W takich sytuacjach ustawa przewiduje mo liwo zło enia pod adresem zamawiaj cego
pro by o wyja nienie w tpliwo ci. Jak wykazała praktyka, wykonawcy w wielu przypadkach nie
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korzystaj z przysługuj cego im uprawnienia i sporz dzaj kalkulacj ignoruj c potrzeb rozwi zania
problemu na etapie sporz dzania oferty. Tymczasem przy wyborze oferty lub jeszcze gorzej, w trakcie
realizacji ujawniaj si nie cisło ci, które w pierwszym przypadku mog stanowi o odrzuceniu oferty,
a w drugim mog doprowadzi do sporu pomi dzy stronami. Bior c powy sze pod uwag , słusznym
jest, eby w tym miejscu opisu sposobu obliczania ceny zamie ci uwag dotycz c post powania w
przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych.
9. Zasady obliczania ilo ci robót
Przyj cie zasad obliczania ilo ci robót jest jednym z głównych postanowie opisu sposobu obliczenia
ceny. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku wynagrodzenia "obmiarowego", którego
podstaw ustalenia s , obok cen jednostkowych robót, ilo ci wykonanych robót. Przy formułowaniu
tego punktu zamawiaj cy mo e odwoła si do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
lub do zasad przedmiarowania okre lonych, dla poszczególnych rodzajów robót, w KNR-ach.
10. Nakłady rzeczowe
Wybieraj c metod szczegółow dla kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych, zamawiaj cy musi
si kierowa ch ci porównywania ofert nawet w najdrobniejszych składnikach jak: stawki robocizny,
ceny czynników produkcji, ceny pracy sprz tu itd. Powstaj jednak pytania: czemu maj słu y takie
porównania? Czy zamawiaj cy nie "utonie" w natłoku szczegółowych informacji? Przecie jednym z
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a cz sto jedynym, jest cena ko cowa kalkulacji.
Je eli jednak, z niewiadomych przyczyn zamawiaj cy obstaje przy metodzie szczegółowej, musi on
da takiej formy sporz dzenia kalkulacji kosztorysowych, która umo liwiałaby analiz składników
cenotwórczych pochodz cych z ró nych ofert. Zapewni to mo e wskazanie oferentom jednolitych
podstaw wyceny. Podstawy te nie mog by jednak wynika z przedmiaru opisuj cego przedmiot
zamówienia (definicja przedmiaru opisuj cego przedmiot zamówienia zawarta w rozporz dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r., nie przewiduje zamieszczenia podstaw wyceny) lecz
z odr bnego wykazu.
11. Podstawy cenowe
W tym punkcie zamawiaj cy powinien zawrze swoje wymogi odno nie podstaw cenowych, np:
"Ceny jednostkowe robót wykonawca okre li na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych"
- w przypadku metody uproszczonej,
lub
"Ceny czynników produkcji, wska niki kosztów po rednich i zysku wykonawca okre li na podstawie
kalkulacji własnej lub danych rynkowych" - w przypadku metody szczegółowej.
Konsekwencj wyboru przez zamawiaj cego metody szczegółowej sporz dzenia kalkulacji, jest dalsze
precyzowanie wymaga odno nie sposobów i podstaw okre lenia:
1. cen materiałów,
2. kosztów po rednich,
3. zysku.
Tam, gdzie zachodzi jakakolwiek mo liwo wyboru, zamawiaj cy powinien uszczegółowi swoje
oczekiwania, np:
- w przypadku cen materiałów musi zadecydowa czy maj to by ceny nabycia materiałów (ł cznie z
kosztami zakupu, tak jak przewiduj "Polskie standardy...) czy ceny zakupu materiałów z
doliczonymi odr bnie kosztami zakupu,
- w przypadku kosztów po rednich musi wskaza czy wykonawca ma si posłu y wska nikami
kosztów po rednich i ustalonej podstawy ich naliczania czy te ma ustali kwotowo w oparciu o
preliminarz kosztów. Je eli zamawiaj cy decyduje si na wska niki, wówczas musi okre li równie
podstaw ich naliczania - zazwyczaj za podstaw naliczania kosztów po rednich przyjmuje si
koszty robocizny oraz pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego,
- w przypadku zysku zamawiaj cy musi równie poda czy oczekuje okre lenia zysku za pomoc
wska nika czy te ma by ustalony kwotowo. Podobnie, jak w przypadku kosztów po rednich, przy
wyborze wska nika musi wskaza podstaw jego naliczenia. Zazwyczaj zysk liczy si od kosztów
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robocizny, pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego oraz kosztów po rednich.
Podobnie, jak w przypadku formuł kalkulacyjnych, tak i tutaj zamawiaj cy mo e upro ci swoje
zadanie odwołuj c si do "Polskich standardów..."
12. Warunki szczególne
Za warunki szczególne uznaje si mi dzy innymi:
- warunki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne i uci liwe,
- wykonywanie robót w czynnych zakładach pracy lub w pomieszczeniach u ytkowanych w trakcie
robót budowlanych,
- prac w godzinach nocnych,
- prac w godzinach nadliczbowych,
- prac na stokach górskich itd.
Je eli zamawiaj cy stwierdza, e roboty b d wykonywane w warunkach odbiegaj cych od
przeci tnych, powinien to uwzgl dni w "opisie sposobu obliczenia ceny" i ustali w jaki sposób
wykonawca ma uwzgl dni skutki kosztowe takiej realizacji.
Tutaj zamawiaj cy mo e przywoła punkt 6.1.3. podpunkt 1 "Polskich standardów ..." wg którego
skutki kosztowe powinny by uwzgl dnione w cenach jednostkowych robót (w przypadku metody
uproszczonej) lub przywoła punkt 6.1.3. podpunkt 2 pozwalaj cy uwzgl dni te skutki w
wysoko ciach nakładów rzeczowych, cenach czynników produkcji czy te wska nikach narzutów (w
przypadku metody szczegółowej).
13. Wył czanie materiałów, maszyn, urz dze i konstrukcji z kosztorysu ofertowego
Czasami zachodz przypadki dla których trzeba wył czy z kalkulacji ofertowej materiały, maszyny,
urz dzenia lub konstrukcje b d te nale y je wył czy i skalkulowa odr bnie. O tym jednak oferent
musi by poinformowany, np.:
1.
"W kosztorysie ofertowym nie nale y ujmowa pozycji okre lonych wykazem nr....", lub
2.
"W kosztorysie ofertowym nie nale y ujmowa pozycji okre lonych wykazem nr..... Pozycje te
powinny by wycenione odr bnie, na dowolnych zasadach przyj tych przez wykonawc .
Skalkulowane ceny powinny zosta naniesione do zał czonego wykazu, a suma cen
wszystkich pozycji powinna by doliczona do ceny wynikaj cej z kosztorysu ofertowego".
14. Technika, sposób i forma przedstawienia kalkulacji ofertowej
Zamawiaj cy w tym punkcie okre la w jakiej formie ma by przedstawiona kalkulacja ofertowa.
Obok przypadków, w których zamawiaj cy przekazuje przedmiar robót ł cznie z dyspozycj
uzupełnienia o ceny jednostkowe robót i warto ci robót, wyst pi równie inne, w których przekazanie
przedmiaru nie jest konieczne (wynagrodzenie ryczałtowe, zamówienie z wolnej r ki).
Wówczas zamawiaj cy musi okre li , jakie informacje powinna zawiera kalkulacja np.
"Wykonawca przedstawi kalkulacj
kosztorysow
sporz dzon
metod
uproszczon
z
wyszczególnieniem: opisu roboty, ilo ci przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkowej roboty
oraz warto ci roboty stanowi cej iloczyn ilo ci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zgodnie z
zał cznikiem 4a "Polskich standardów..."
15. Zasady post powania w razie stwierdzenia przez zamawiaj cego omyłek rachunkowych w
przedstawionej kalkulacji ofertowej
Zagadnienia te praktycznie reguluje art.88 ustawy i wykonawca staraj c si o otrzymanie zamówienia
publicznego na roboty budowlane powinien zna te przepisy. Dla porz dku słusznym jest jednak, eby
został on poinformowany o mo liwo ciach, jakie daje ustawa w kwestii poprawiania przez
zamawiaj cego omyłek rachunkowych. Od strony formalnej mo e to by jedynie przywołanie ww.
artykułu ustawy.
16. Inne wymagania wy ej niewymienione
Katalog wymogów i oczekiwa ze strony zamawiaj cego, zaprezentowany powy ej nie jest
zamkni ty. Zamawiaj cy mo e przed wykonawc stawia równie inne, b d dodatkowe dania.
17. Klauzule i zastrze enia
W tym punkcie mo na zawrze wszelkie uwagi dotycz ce:
- zakazu ingerencji w tre przedmiaru przekazywanego przez zamawiaj cego (zakaz dopisywania
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pozycji, zmiany ilo ci robot, zmiany opisów)
- post powania w przypadku braku cen przy pozycjach kalkulacji ofertowej,
- post powania w przypadku wyceny robót tymczasowych i prac towarzysz cych, itd.
Podobnie jak wy ej, katalog klauzul i zastrze e nie jest zamkni ty.
Powy sze informacje zostały opracowane w formie zbioru wskazówek merytorycznych dla wydziału
przygotowuj cego post powanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Z uwagi na mo liwe
warianty, które mog wyst pi w praktyce, z wy ej wymienionych propozycji nale y wybra jedynie
te, które s adekwatne do oczekiwa konkretnego zamówienia, w pełni odpowiadaj sytuacji w
przygotowywanym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie s ze sob sprzeczne
np. je eli zamawiaj cy oczekuje kalkulacji sporz dzonej metod uproszczon to bezprzedmiotowe jest
zamieszczanie w opisie sposobu obliczenia ceny postanowie dotycz cych kwestii ustalania cen
czynników produkcji.
Cz stym przypadkiem jest podawanie przez zamawiaj cych w opisie sposobu obliczenia ceny,
warunków rozliczania robót dodatkowych o których, na etapie składania oferty jeszcze nic nie jest
wiadomo. A zatem zagadnienie to nie mo e dotyczy obliczenia ceny ofertowej dla której zakres
przedmiotu zamówienia jest ci le okre lony dokumentacj projektow . Potrzeba wykonania robót
dodatkowych ujawnia si dopiero w trakcie realizacji przedsi wzi cia budowlanego, kiedy
koniecznym jest wykonanie robót nieobj tych zamówieniem podstawowym. W takim przypadku
zamawiaj cy udziela odr bnego zamówienia z wolnej r ki. Reasumuj c, w przypadku kiedy
zamawiaj cy przewiduje tak sytuacj , warunki rozliczenia potencjalnych robót dodatkowych
powinny by okre lone w propozycji umowy, a nie w opisie sposobu obliczenia ceny.
W opisie sposobu obliczanie ceny pojawiaj si równie zastrze enia, które maj chroni
zamawiaj cych przed podwy szeniem wynagrodzenia wynikaj cym z tytułu dodatkowych,
ponoszonych przez wykonawc kosztów lub z tytułu zwi kszonego, ujawnionego w trakcie realizacji,
zakresu robót. Zamieszczanie takich zastrze e powinno by podyktowane form przewidzianego
przez zamawiaj cego wynagrodzenia. Je eli zamawiaj cy wybrał form wynagrodzenia ryczałtowego,
zastrze enia typu: " ceny wymienione przez oferenta w ofercie nie b d podlegały korekcie i zmianom
w trakcie wykonywania zamówienia" nie ma adnego znaczenia z uwagi na przepisy kodeksu
cywilnego, które reguluj te zagadnienia i nie zezwalaj na podwy szenie wynagrodzenia
ryczałtowego. Je eli zamawiaj cy opisał przedmiot zamówienia za pomoc dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zamieszczanie klauzuli: " oferta cenowa musi
obejmowa cało robót podanych w specyfikacji technicznej, przedmiarze, projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych " jest informacj nie wnosz c nic dodatkowego. Obowi zkiem
wykonawcy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest wykona obiekt "zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej", i je eli przedmiot zamówienia został okre lony przez zamawiaj cego,
cena musi obejmowa wszystkie elementy stanowi ce cz ci składowe tego zamówienia.
O ile, zamawiaj cy mno ilo ci klauzul o tre ciach jak przytoczono powy ej, to cz sto nie precyzuj
jasno, jaki typ wynagrodzenia przewiduj za wykonanie przedmiotu zamówienia, co jest jedn z
podstawowych rzeczy. Formułowane s umowy, w których zamawiaj cy wiadomie lub nie, okre laj
rodzaj wynagrodzenia poprzez jego scharakteryzowanie, a nie poprzez nazwanie wprost o jakie
wynagrodzenie chodzi. Podyktowane jest to zapewne ostro no ci lecz pomijanie np. słowa "ryczałt" i
tak nie chroni zamawiaj cego przed ryzykiem jakie niesie za sob umowa z cechami wynagrodzenia
ryczałtowego.
3.1.12.2.1. Przykładowe zapisy w SIWZ na podstawie „Polskich standardów kosztorysowania
robót budowlanych
1. Składniki przedmiotu zamówienia .......................................... na
- roboty budowlane,
- dostawy,
- usługi
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2. Opis sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane.
2.1. Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych ma by sporz dzona
Zgodnie z zasadami „Polskich standardów kosztorysowania robót
budowlanych" - wydanie SKB z 2005 r.
2.2. Forma przyj tego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych
(zgodnie z § ............................................ wzoru umowy).
Wynagrodzenie kosztorysowe, podlegaj ce rozliczeniu wg obmiaru wykonanych robót.
2.3. Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za roboty budowlane.
Podstaw obliczenia ceny za roboty budowlane ma by przekazany wykonawcy
przedmiar robót wraz z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.4. Wymagana metoda kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych.
Wymagan metod kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.
Na ko cu kosztorysu nale y doliczy podatek od towarów i usług VAT.
Cena oferty musi by wyra ona w złotych.
2.5. Wymagana formuła kalkulacji kosztorysowej.
Formuł dla metody kalkulacji uproszczonej nale y przyj wg punktu 3.1.1.
„Polskich standardów...".
2.6. Procedury w razie stwierdzenia braku danych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
rzutuj cych na wysoko ceny za roboty budowlane.
W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wykonawca powinien
zwróci si do zamawiaj cego o wyja nienie.
2.7. Zasady obliczania ilo ci robót.
Ilo ci robót zawarte w przekazanym przedmiarze okre lono na podstawie projektu
budowlanego i projektów wykonawczych, zgodnie z zasadami podanymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nr....
2.8. Wymagania dotycz ce sposobu i podstaw okre lenia cen jednostkowych
robót, cen czynników produkcji, wska ników kosztów po rednich i narzutu
zysku.
Ceny jednostkowe robót wykonawca okre li na podstawie kalkulacji własnej lub
danych rynkowych.
2.9. Zasady kalkulacji robót wykonywanych w warunkach szczególnych.
W zwi zku z konieczno ci wykonywania robót w czynnym zakładzie pracy,
kosztowe skutki wykonywania tych robót powinny by uwzgl dnione wg zasad
okre lonych w punkcie 6.1.3. podpunkt 1 „Polskich Standardów...".
2.10. Dyspozycje dotycz ce wykazu materiałów, maszyn, urz dze i konstrukcji,
które nie powinny by uj te w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane.
W kosztorysie ofertowym nie nale y ujmowa pozycji okre lonych wykazem nr.
2.11. Dyspozycje dotycz ce materiałów, maszyn, urz dze i konstrukcji, które
powinny by skalkulowane odr bnie, poza kosztorysem ofertowym.
W kosztorysie ofertowym nie nale y ujmowa pozycji okre lonych
wykazem nr ........................... Pozycje te powinny by wycenione odr bnie, na
dowolnych zasadach przyj tych przez wykonawc . Skalkulowane ceny
powinny zosta naniesione do zał czonego wykazu, a suma cen wszystkich
pozycji powinna by doliczona do ceny wynikaj cej z kosztorysu ofertowego,
2.12. Dyspozycje co do zastosowanej techniki sporz dzenia wyceny,
sposobu i formy przedstawienia opracowanej przez oferenta
kalkulacji kosztorysowej.
Przekazany przedmiar robót nale y uzupełni , przy ka dej pozycji kosztorysowej
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cen jednostkow roboty oraz warto ci roboty b d cej iloczynem ilo ci
przedmiarowej i ceny jednostkowej, zgodnie z zał cznikiem 4a „Polskich Standardów...".
2.13. Zasady post powania w razie stwierdzenia przez zamawiaj cego omyłek
merytorycznych lub/i rachunkowych w przedstawionej kalkulacji ofertowej.
Zamawiaj cy poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób okre lony
w art. 88 ustawy.
2.14. Inne wymagania wy ej niewymienione
Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapozna si z:
1) dokumentacj projektowa i przedmiarem robót, zwracaj c szczególn uwag czy
dokumentacja zawiera w swej tre ci wszystkie niezb dne rozwi zania do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres
rzeczowy zgodny z dokumentacj .
2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyska niezb dne do sporz dzenia oferty
informacje maj ce wpływ na warto zamówienia a dotycz ce dróg dojazdowych,
mo liwo ci zasilania w energi , wod , mo liwo ci urz dzenia zaplecza itd.
W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczno ci w dostarczonych przez
Zamawiaj cego materiałach do opracowania kosztorysu ofertowego, wykonawca powinien
niezwłocznie o tym fakcie poinformowa Zamawiaj cego przed upływem terminu do
składania ofert.
2.15. Zastrze enia i klauzule dotycz ce:
1) Zakazu ingerencji w tre przedmiaru robót.
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiaj cego dokonywania zmian
w przekazanym przedmiarze robót ( np. dopisywania pozycji, zmiany ilo ci robót, zmiany
opisów itp.). Je eli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilo ci
robót uzna je za niewła ciwe, to zmiany ilo ci robót wykonawca mo e
dochodzi procedur pyta , zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy.
Zasady wyja nienia tre ci SIWZ zostały okre lone w pkt. ........... niniejszej
SIWZ.
2) Post powania w przypadku braku cen przy pozycjach kalkulacji
ofertowej.
Pozycje, dla których nie zostan wystawione przez wykonawc ceny
jednostkowe, uwa a si b dzie jako uj te w cenach innych pozycji
wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostan dodatkowo
zapłacone po ich wykonaniu.
3) Post powania w przypadku wyceny robót tymczasowych i prac
towarzysz cych.
........................................................................................................................
3) Inne, wy ej niewymienione zastrze enia i klauzule.
Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwi zane z realizacj zamówienia
wynikaj ce z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, a tak e koszty wszystkich robót,
bez których realizacja zamówienia byłaby niemo liwa, a w szczególno ci koszty
zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia
opłat z tytułu zu ycia wody i energii, koszty zwi zane z uzyskaniem pozwolenia
na wej cie w teren, koszty opracowania i wdro enia czasowej organizacji ruchu,
koszty zwi zane z opłat za zrzut wody z odwodnieniem wykopów, koszty
obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania
stopnia zag szczenia wykopów, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu
szkód, które mog zaistnie w zwi zku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialno ci cywilnej oraz nast pstw nieszcz liwych wypadków
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dotycz cych pracowników i osób trzecich, które to wypadki mog powsta w
zwi zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym – z ruchem
pojazdów mechanicznych oraz innych zobowi za wynikaj cych z umowy.
3. Opis sposobu obliczenia ceny za dostawy, które stanowi cz
składow przedmiotu
zamówienia.
4. Opis sposobu obliczenia ceny za usługi, które stanowi cz
składow przedmiotu
zamówienia.
3.1.13. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty – art. 36
ust. 1 pkt 13 ustawy
Propozycj kryteriów i przypisanych im wag oceny przedkłada Komisji Przetargowej naczelnik
wła ciwego merytorycznie wydziału we „Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj
Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1.
Kryterium ceny powinno by podstawowym w ocenie ofert. SIWZ powinna zawiera opis wszelkich
innych ni cena kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów. Niezb dne jest zatem opisanie przez przygotowuj cego SIWZ
ka dego (oprócz ceny) kryterium. Opis ten powinien by zró nicowany w zale no ci od charakteru
kryterium. W opinii Urz du Zamówie Publicznych nale y uzna za niedopuszczalne wskazanie w
SIWZ „ subiektywnej oceny komisji przetargowej” jako jednego z kryteriów oceny ofert.
Post powanie publiczne ma na celu doprowadzi do wyboru przez zamawiaj cego najkorzystniejszej
oferty spo ród ofert zło onych przez uczestników post powania. W my l art. 2 pkt 5 ustawy
najkorzystniejsz ofert jest oferta z najni sz cen albo ofert , która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny oraz
innych kryteriów odnosz cych si do przedmiotu zamówienia. Wybór
najkorzystniejszej oferty nast puje zatem w oparciu o ustalone kryteria okre lone w zaproszeniu do
udziału w post powaniu albo w SIWZ. Wyraz „kryterium” oznacza „miernik słu cy za podstaw
oceny” (Słownik wyrazów obcych, PWN 1996). Tymczasem poj cie „subiektywnej oceny członków
komisji przetargowej” jako jedno z kryteriów oceny ofert, nie wskazuje jakiegokolwiek miernika
maj cego posłu y członkom komisji przetargowej za podstaw oceny ofert, a przeciwnie – sugeruje
dokonanie oceny abstrahuj cej od jakichkolwiek mierników. Przyj
zatem nale y, i poj cie
„subiektywnej oceny członków komisji przetargowej” nie odpowiada poj ciu „kryterium”, które
funkcjonuje w j zyku polskim. Nadto w art. 7 ustawy wyra ona została zasada traktowania na
równych prawach wszystkie podmioty ubiegaj ce si o zamówienie publiczne i prowadzenie
post powania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantuj cy zachowanie uczciwej
konkurencji. Przyj cie za kryterium oceny ofert, subiektywnej oceny członków komisji przetargowej
stanowiłoby naruszenie tej zasady, dopuszczałoby do głosu osobiste preferencje oceniaj cych.
Powy sze stanowisko potwierdza uzasadnienie wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 1998 r97, w
którym stwierdza si , i „sposób oceny ofert powinien by tak skonstruowany, aby maksymalnie
ograniczy subiektywne odczucia i osobiste preferencje98. Art. 91 ust.2 ustawy stanowi, e
kryteriami ocen s cena albo cena i inne kryteria odnosz ce si do przedmiotu zamówienia, w
szczególno ci jako , funkcjonalno , parametry techniczne, zastosowanie najlepszych technologii w
zakresie oddziaływania na rodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania
zamówienia. W ramach nowelizacji ustawy dokonanej 7 kwietnia 2006 r. po ust. 3 art. 91 ustawy
został dodany ust.3a, który stanowi, e je eli zło ono ofert , której wybór prowadziłby do
powstania obowi zku podatkowego zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiaj cy w celu

97

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 1998 r., sygn. akt UZP/ZO/0 – 038/98, „Orzecznictwo Zespołu Arbitrów.
Przegl d wybranych wyroków w okresie stycze – lipiec 1998 r.” UZP Warszawa 1998, s. 61 - 62
98
Informator Urz du Zamówie Publicznych,maj 1999, s. 11, publ. www.uzp.gov.pl
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oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowi zek wpłaci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
W przypadku zamówienia na dostawy sprz tu i wyposa enia wyboru kryteriów mo na dokona
spo ród nast puj cych:
- warunki gwarancji
- warunki serwisu
- koszty eksploatacji
dost pno cz ci zamiennych
Odr bn kwesti jest ustalenie kryteriów oceny ofert w przypadku dopuszczenia mo liwo ci składania
ofert wariantowych. Co do zasady zamawiaj cy mo e dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na
podstawie kryterium ceny albo ceny i innych kryteriów odnosz cych si do przedmiotu zamówienia, w
szczególno ci jako ci, funkcjonalno ci, parametrów technicznych, zastosowania najlepszych
technologii w zakresie oddziaływania na rodowisko, kosztów eksploatacji, serwisu oraz terminu
wykonania zamówienia ( art. 92 ust. 1 i 2 ustawy). W przypadku dopuszczenia mo liwo ci składania
ofert wariantowych, ustawa przewiduje odst pstwo od tej zasady. Zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy
je eli zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wariantowej, to cena nie mo e by jedynym
kryterium wyboru ofert. W przypadku wyboru oferty na podstawie ceny porównuje si jedynie koszty
realizacji zamówienia. Tam za , gdzie korzystniejsze warunki realizacji zamówienia (np. wykonanie
przedmiotu zamówienia z materiałów o dłu szej ywotno ci) nie odgrywaj adnej roli, nie ma
miejsca na ofert wariantow . Gdyby zamawiaj cy dopu cił składanie ofert wariantowych, a o
wyborze oferty miałaby decydowa tylko cena, musiałby liczy si z tym, e zaproponowane warianty
stanowiłyby zazwyczaj substytuty wymaganego przedmiotu zamówienia. Tymczasem w przypadku
ofert wariantowych chodzi najcz ciej o jako ciowo lepsze, cz sto innowacyjne, ale zazwyczaj
dro sze rozwi zania. Te aspekty nie b d brane pod uwag , gdy zamówienia udziela si wył cznie na
podstawie ceny.
3.1.14. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – art. 36 ust.1 pkt 14 ustawy
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 14 ustawy Komisja Przetargowa powinna w SIWZ zawrze informacj o
formalno ciach jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Formalno ci dopełniane przed zawarciem umowy, które powinny zosta wymienione w SIWZ, to:
1) ustalenie trybu przekazania przez strony dodatkowych dokumentów takich jak szczegółowy
harmonogram wykonania umowy,
2) przedło enie projektów umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie wykonawcy lub
umowy konsorcjum,
3) przedło enie polisy ubezpieczenia OC w zakresie odpowiedzialno ci deliktowej
i kontraktowej w wysoko ci okre lonej przez zamawiaj cego
4) ustalenie szczegółowych danych, jakie maj by zawarte w umowie:
- wyznaczenie osób reprezentuj cych strony umowy,
- wskazanie banków i numerów rachunków bankowych, na jakie maj by przekazywane
wiadczenia pieni ne nale ne stronom umowy,
- wskazanie osób uprawnionych do utrzymywania bie cych kontaktów,
- ustalenie ilo ci egzemplarzy, w jakich ma by sporz dzona umowa.
- ustalenie terminu wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,
4) ustalenie daty i miejsca podpisania umowy.
3.1.15. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy – art. 36 ust.1
pkt 15 ustawy
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Zamawiaj cy mo e da od wykonawcy, który uzyskał zamówienie ustanowienia odpowiedniego
zabezpieczenia nale ytego jego wykonania, które słu y pokryciu roszcze z tytułu niewykonania lub
nienale ytego wykonania umowy. Je eli wykonawca jest jednocze nie gwarantem, zabezpieczenie
słu y tak e pokryciu roszcze z tytułu gwarancji jako ci (art. 147 ust. 1-2 ustawy.).
Chodzi o stworzenie uzupełniaj cej podstawy prawnej zapewniaj cej zamawiaj cemu ci galno
ewentualnych roszcze , zwłaszcza kodeksowych przysługuj cych mu z tytułu ewentualnych
odszkodowa (art. 471 i nast pne Kc.), kar umownych (art. 483 i nast pne Kc), r kojmi za wady (art.
556 i nast pne Kc) oraz z tytułu gwarancji jako ci (art. 577 i nast pne Kc)
Zabezpieczenie ci galno ci roszcze przes dza automatycznie o nieuchronno ci ich zaspokojenia,
wymuszaj c na drugiej stronie trosk o nale yte, wyczerpuj ce i staranne spełnienie wiadczenia.
Zabezpieczenie to mo e by ustanowione bezpo rednio przez samego zobowi zanego wykonawc
b d te przez działaj c w jego interesie osob trzeci . W tym drugim wypadku osoba trzecia po
ewentualnym zaspokojeniu zamawiaj cego nabywa wzgl dem wykonawcy stosowne roszczenia
regresowe.
Wyró nia si :
• zabezpieczenie fakultatywne (jest zasad ), wchodz ce w gr z woli (inicjatywy) zamawiaj cego
w razie spodziewanych zagro e w dochodzeniu roszcze , uzasadnionych indywidualn specyfik
udzielanego zamówienia, oraz
• zabezpieczenie obligatoryjne, wchodz ce w gr przy zamówieniach o warto ci równej lub
przekraczaj cej 5 278 000 euro (roboty budowlane) b d o warto ci przekraczaj cej równowarto
kwoty 10 000 000 euro (usługi i dostawy) z wyj tkiem umów kredytu i po yczki, a tak e przy
jakichkolwiek umowach zawartych na okres dłu szy ni 4 lata z wyj tkiem umów, o których
mowa w art. 142 ust. 4 i art.143 ustawy.
W wyj tkowych sytuacjach, w szczególno ci gdy
danie wniesienia zabezpieczenia mogłoby
uniemo liwi udzielenia zamówienia lub spowodowa znacz cy wzrost cen ofert, zamawiaj cy mo e
odst pi od dania wniesienia zabezpieczenia (art. 147 ust. 4 ustawy). Niezale nie od rodzaju
zabezpieczenia kontraktowego sposoby jego ustanowienia (tzw. formy) nie mog by dowolne, s
ustawowo limitowane, a wybór pomi dzy ustawowo wskazanymi sposobami zabezpieczenia umowy
przysługuje wykonawcy, a nie zamawiaj cemu. Obok wskazania warto ci zabezpieczenia
zamawiaj cy obowi zany jest poda z góry w SIWZ sposoby wywi zania si z tej ubocznej
powinno ci z ostrze eniem o konsekwencjach na wypadek jej niedopełnienia.
Je eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale ytego jej wykonania, zamawiaj cy wybiera ofert najkorzystniejsz
spo ród pozostałych ofert. Oznacza to, e gdyby doszło do podpisania umowy bez równoległego
ustanowienia wymaganego zabezpieczenia – umowa taka pozostaje bezskuteczna (art. 94 ust. 2
ustawy)
Wysoko zabezpieczenia wyznacza zamawiaj cy na mocy SIWZ w stosunku procentowym do ceny
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania zamawiaj cego
wynikaj cego z umowy, je eli w ofercie podano cen jednostkow lub ceny jednostkowe.
Zabezpieczenie ustala si w wysoko ci od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z umowy (art. 150 ust.
1-2 ustawy).
Je eli okres realizacji zamówienia jest dłu szy ni rok, zabezpieczenie, za zgod zamawiaj cego, mo e
by tworzone przez potr cenia z nale no ci za cz ciowo wykonane roboty budowlane, usługi lub
dostawy, aczkolwiek w dniu zawarcia umowy wykonawca powinien wnie co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia. Zamawiaj cy wpłaca kwoty potr cane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w
którym dokonał zapłaty faktury. Wniesienie pełnego zabezpieczenia nie mo e nast pi pó niej ni do
połowy okresu, na który została zawarta umowa (art. 150 ust. 3-6 ustawy).
Zabezpieczenie mo e by wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nast puj cych
formach:
• pieni dzu,
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•

por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej,
z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
Za zgod zamawiaj cego zabezpieczenie mo e by wnoszone równie :
• w wekslach z por czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo –
kredytowej,
• w drodze ustanowienia zastawu na papierach warto ciowych emitowanych przez Skarb
Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego,
• w drodze ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okre lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
Lista jest zamkni ta. Ustanowienie zabezpieczenia w innej postaci jest wykluczone. Trzy ostatnie
sposoby (weksel i zastaw) s warunkowo dopuszczalne, a mianowicie, gdy zamawiaj cy z góry na
mocy warunków zamówienia (SIWZ, zaproszenie) wyrazi jednoznacznie na nie swoj zgod .
Przy zabezpieczeniu wekslowym zamawiaj cy powinien rozwa y liczb niezale nych weksli, aby
miał pewno utrzymania zabezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Z kolei przy zastawie
rejestrowym powinien rozwa y jego przedmiot (np. papiery warto ciowe dopuszczone do
publicznego obrotu), aby unikn
trudno ci z ustaleniem rzeczywistej warto ci zastawianego
przedmiotu.
Z uwagi na fakt, i z wyliczenia zawartego w art. 148 ust. 1-2 ustawy wynika, e wszystkie
wskazane tam sposoby zabezpieczenia roszcze odnosz si tylko do wierzytelno ci pieni nej,
przy ustanawianiu zabezpieczenia kontraktu publicznego strony powinny z góry ustali sposób
(sposoby) przekształcenia roszcze niepieni nych z tytułu r kojmi za wady przedmiotu oraz z
tytułu ewentualnej gwarancji jako ci na roszczenia pieni ne.
Mog to by nast puj ce sposoby załatwienia problemu:
• obwarowanie zwłoki w usuwaniu wad lub realizacji wymiany wadliwego przedmiotu na wolny
od wad odpowiedni kar umown ,
• upowa nienie do tzw. wykonania zast pczego nale nego wiadczenia (b d cego surogatem
powy szych obowi zków) na koszt niesumiennego dostawcy (wykonawcy) albo odesłanie do
obowi zuj cych w tym zakresie przepisów kodeksowych,
• zastrze enie kary umownej za zwłok naliczanej przez pewien rozs dny okres, a po jego
wyczerpaniu dopuszczalno automatycznego przekształcenia roszczenia niepieni nego na
odszkodowanie pieni ne.
Obok powy szych sposobów efektywnej realizacji zabezpieczenia strony powinny jeszcze zwróci
uwag na procedur dochodzenia roszcze , która obejmuje:
• wyst pienie z roszczeniem, w tym ze stosown reklamacj wad z tytułu r kojmi lub gwarancji
jako ci,
• wezwanie do zapłaty okre lonej sumy z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, pod rygorem
uruchomienia zabezpieczenia,
• uruchomienie zabezpieczenia, które nast puje ró nie w zale no ci od ustanowionego rodzaju
zabezpieczenia roszcze .
W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu wykonawca mo e wyrazi zgod na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia (art. 148 ust. 4 ustawy).
Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiaj cego. Zamawiaj cy musi przechowywa je na oprocentowanym rachunku
bankowym (art. 148 ust. 3 ustawy).
W trakcie realizacji zamówienia zamawiaj cy mo e, na wniosek wykonawcy, wyrazi zgod na
zmian sposobu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Zmiana formy zabezpieczenia
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dokonywana jest w sposób zachowuj cy ci gło zabezpieczenia i nie mo e powodowa umniejszenia
jego wysoko ci. Najpierw zatem nale y ustanowi nowe zabezpieczenie, a dopiero potem uwolni
poprzednie (art. 149 ustawy).
Gdyby zabezpieczenie przedwcze nie wygasło lub uległo zmniejszeniu mo e by uzupełnione. Je eli
zwyci ski oferent uprzednio wniósł wadium w pieni dzu podlega ono zaliczeniu wraz z odsetkami na
jego wniosek na poczet pieni nego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
Przesłanki uwolnienia zabezpieczenia powinien z góry wyznaczy zamawiaj cy na mocy warunków
zamówienia, które nast pnie trzeba powtórzy w ramach czynno ci w sprawie ustanowienia
zabezpieczenia. Najcz ciej nazywa si je okoliczno ciami wyga ni cia zabezpieczenia. Po
prawidłowym wykonaniu zamówienia obawa roszcze ustaje tylko cz ciowo. St d zamawiaj cy
mo e z góry zastrzec konieczno utrzymywania cz ciowego zabezpieczenia tak e w okresie
ustawowej r kojmi i umownej gwarancji jako ci (gdy taka brana jest pod uwag ). Ko cowe
zabezpieczenie cz ciowe powinno by odpowiednie co do warto ci w stosunku do prawdopodobnych
roszcze .
Zabezpieczenie powinno by uwolnione przez zamawiaj cego niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek
uzasadniaj cych ustanie tego dodatkowego stosunku prewencyjnego. Wywi zanie si z obowi zku
uwolnienia zabezpieczenia zale y od zastosowanej uprzednio formy zabezpieczenia. Zamawiaj cy
musi z góry w warunkach zamówienia wyznaczy zasady realizacji tego obowi zku.
Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiaj cego za nale ycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze z tytułu
r kojmi za wady lub gwarancji jako ci i nie mo e przekracza 30% wysoko ci zabezpieczenia. Kwota
ta jest zwracana nie pó niej ni w 15. dniu po upływie r kojmi za wady lub gwarancji jako ci (art. 151
ustawy).
Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wykonawcy (art. 150
ust. 5 ustawy).
Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasaj samoczynnie wraz z wyga ni ciem zabezpieczonej
wierzytelno ci lub z upływem z góry okre lonego terminu. Zamawiaj cy na danie wnosz cego
zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzaj cego wniesienie zabezpieczenia w innej
formie ni pieni na, pozostawiaj c w dokumentacji umowy jego kopi po wiadczon za zgodno z
oryginałem i ewentualne pokwitowanie wydania dokumentu. Wydanie oryginału dokumentu nast puje
po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie
W SIWZ nale y zawrze informacj o tym e wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsz obowi zany b dzie wnie
zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie słu y pokryciu roszcze z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy.
Je eli wykonawca jest jednocze nie gwarantem, zabezpieczenie słu y tak e pokryciu roszcze z tytułu
gwarancji jako ci.
Zgodnie z ustawa zamawiaj cy da zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w sytuacji, gdy:
- warto zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza 5 278 000 euro,
- warto zamówienia na dostawy lub usługi przekracza wyra on w złotych
równowarto kwoty 10 000 0000 euro, z wyj tkiem umów kredytu i po yczki,
- umowa ma zosta zawarta na okres dłu szy ni 4 lata, z wyj tkiem umów;
1) kredytu i po yczki,
2) rachunku bankowego, je eli okres umowy nie przekracza 5 lat,
3) ubezpieczenia, je eli okres umowy nie przekracza 5 lat,
4) koncesji,
5) licencji na oprogramowanie komputerowe,
6) dostawy :
- wody za pomoc sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzanie
cieków do takiej sieci,
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- energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
- gazu z sieci gazowej,
- ciepła z sieci ciepłowniczej.
Okre lenie wysoko ci zabezpieczenia nale y do zamawiaj cego. Wielko ta powinna by podana w
SIWZ jako procent ceny ofertowej i ustalona w granicach 2 % - 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie albo maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z
umowy. Je eli okres realizacji zamówienia jest dłu szy ni rok, zamawiaj cy mo e w SIWZ zapisa ,
e zabezpieczenie mo e by tworzone przez potr cenia z nale no ci za cz ciowo wykonane dostawy,
usługi lub roboty budowlane. W tym przypadku w SIWZ nale y zawrze klauzul , e w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowi zany wnie co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. Postanowienia
dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy zawieraj art. 147 – 151 ustawy.
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone w pieni dzu wykonawca powinien wpłaci
na konto podane przez zamawiaj cego w SIWZ. Numer konta na który wnoszone b dzie
zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy merytoryczny wydział obowi zany jest ustali z
Naczelnikiem Wydziału Finansowego.
W SIWZ nale y zaznaczy , e oryginał dokumentu okre laj cego zabezpieczenie nale ytego
wykonania umowy wnoszone w innej formie ni w pieni dzu winno by zdeponowane w kasie
Starostwa.
3.1.16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do umowy, ogólne
warunki umowy lub wzór umowy – art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy
Jako reguł nale y przyj , e Komisja Przetargowa w SIWZ winna zawrze wzór umowy. Tylko w
wyj tkowo w specjalistycznych zamówieniach (np. ubezpieczenia, obsługi bankowej bud etu,
zamówienia finansowane z udziałem rodków pozyskanych z funduszy wspólnotowych) Komisja
Przetargowa mo e zamie ci w SIWZ istotne postanowienia, które zostan wprowadzone do umowy
lub ogólne warunki umowy. Zamawiaj cy powinien z góry zastrzec w umowie maksymaln warto
zobowi zania pieni nego, bowiem zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych, z wyj tkiem Skarbu Pa stwa, nie
mog zaci ga zobowi za finansowych, których warto nominalna nale na do zapłaty w dniu
wymagalno ci, wyra ona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.
Wzór umowy jest jednym z najistotniejszych elementów SIWZ . W przypadku:
- przetargu nieograniczonego,
- przetargu ograniczonego,
- zapytania o cen ,
- licytacji elektronicznej,
umowa ta nie podlega adnym negocjacjom z wykonawcami. Wykonawcy mog zgłasza uwagi i
zapytania do wzoru umowy, na zasadach takich jak do pozostałych cz ci SIWZ zgodnie z
postanowieniami art. 38 ustawy.
Natomiast w przypadku:
- negocjacji bez ogłoszenia,
- dialogu konkurencyjnego
- negocjacji z ogłoszeniem,
- zamówienia z wolnej r ki,
umowa stanowi jeden z elementów, które stanowi przedmiot negocjacji z wykonawcami lub
wykonawc .
W zawieranej umowie warto dostaw, usług lub robót budowlanych nale y zapisa w kwocie
netto (bez podatku VAT), wysoko stawki VAT w %, kwot podatku VAT, kwot brutto
(ł cznie z podatkiem VAT) oraz wskaza dział, rozdział i paragraf klasyfikacji bud etowej.
Je eli umowa zawierana jest na czas dłu szy ni rok bud etowy jej podpisania, w umowie tej
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nale y zawrze klauzul „ rodki na zadanie b d ce przedmiotem zamówienia publicznego nie
b d wy sze ni przyj te w planie finansowym dział ....... . rozdział ......... , § .......... na lata ....... „
Wzór umowy obowi zkowo winien zosta uzgodniony ze Skarbnikiem Powiatu lub osob przez
niego upowa nion , która na okoliczno uzgodnienia wzoru umowy winien zło y na nim
kontrasygnat , potwierdzon piecz tk imienn .
Po tych uzgodnieniach wzór umowy winien by zaopiniowany przez radc prawnego, który na t
okoliczno winien wpisa na wzorze umowy stosown opini , oraz zło y piecz tk imienn i
własnor czny podpis.
3.1.17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej – art. 36 ust.1 pkt 17 ustawy
Zgodnie z postanowieniami ustawy, rodki ochrony prawnej przysługuj wykonawcom i uczestnikom
konkursu, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e
dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy, bez wzgl du na
warto zamówienia. W SIWZ nale y zamie ci postanowienia dotycz ce mo liwo ci składania przez
wykonawców i uczestników konkursu, a tak e przez inne osoby, rodków ochrony prawnej –
protestów, odwoła i skarg do s du. W SIWZ nale y przede wszystkim poda terminy wnoszenia
rodków ochrony prawnej, mo liwo wykonawcy przyst pienia do protestu zło onego przez innego
wykonawc , zawieszenia biegu terminu zwi zania ofert do czasu rozstrzygni cia protestu, terminie
rozstrzygni cia protestu, terminie i sposobu wnoszenia odwołania od rozstrzygni cia protestu.
Postanowienia dotycz ce rodków ochrony prawnej zawarte s w art. 179 – 198 ustawy.
3.1.18. Opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych
– art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy
Ta cz
SIWZ nierozerwalnie ł czy si z opisem przedmiotu zamówienia i powinna by sporz dzona
praktycznie, jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2 pkt
1 zamawiaj cy zobowi zany jest odnie si do tej kwestii w sposób jednoznaczny. To znaczy SIWZ
musi zawiera zapis wskazuj cy na to, czy zamawiaj cy wyra a zgod (dopuszcza), czy te nie
wyra a zgody (nie dopuszcza) składania ofert cz ciowych lub/ i wariantowych. Je eli przedmiot
zamówienia jest podzielny zamawiaj cy mo e dopu ci do składania ofert cz ciowych ( art. 83 ust. 2
ustawy).
Konsekwencje dopuszczenia mo liwo ci składania ofert cz ciowych s liczne, a wa niejsze z nich
przedstawiaj si nast puj co:
- wzrastaj wymagania w zakresie instrukcji dla wykonawców,
- w relacji do ka dej z wyodr bnionych cz ci przedmiotu zamówienia okre la si odr bnie
kwot wadium (art. 45 ust. 5 ustawy ), cho ka dy z zainteresowanych wykonawców
wnosi tylko jedno wadium, wysoko ci dostosowan do deklarowanego zakresu
wiadczenia,
- post powanie o udzielenie zamówienia „rozpada si na cz ci” z udziałem ró nych grup
uczestników (kilka spraw pozostaje ze sob jedynie w technicznym zwi zku we
wspólnym post powaniu), co wywołuje szereg dalszych implikacji, tak e w
post powaniu protestacyjno – odwoławczym,
- wybór oferty najkorzystniejszej to w istocie kilka mo liwych wyborów obejmuj cych
zazwyczaj ró ne oferty w zale no ci od „stopnia korzy ci” proponowanych
zamawiaj cemu warunków umownych, w zakresie poszczególnych cz ci zamawianego
wiadczenia gospodarczego,
- mo liwe jest cz ciowe uniewa nienie post powania ( art. 93 ust. 2 ustawy ),
- mo liwy jest obowi zek zawarcia nie jednej, lecz kilku umów w zale no ci od wyników
post powania ( art. 94 ustawy ).
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Je eli Zamawiaj cy nie dopuszcza takiej mo liwo ci w tre ci SIWZ musi znale si przynajmniej
zapis o tre ci:
„Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert cz ciowych”
W przypadku gdy Zamawiaj cy chce skorzysta z przysługuj cego mu prawa zobowi zany jest
dokładnie okre li co rozumie pod poj ciem cz ci zamówienia i zakres, jaki musi obejmowa oferta
cz ciowa.
Bior c za przykład dostaw materiałów i urz dze biurowych Zamawiaj cy mo e np. zawrze w tre ci
SIWZ nast puj cy zapis:
„Dopuszcza si mo liwo składania ofert cz ciowych
Cz ci zamówienia, na które wykonawca mo e zło y ofert obejmuje:
1) Cz
I – sprz tu i urz dze biurowych,
2) Cz
II – materiałów (wyroby biurowe),
3) Cz
III – papieru”.
Zamawiaj cy ma prawo okre li (ograniczy ) maksymaln ilo cz ci zamówienia, na które oferty
cz ciowe mo e zło y jeden wykonawca (art. 83 ust. 3 ustawy).
W przypadku dopuszczenia do składania ofert cz ciowych, w SIWZ nale y zawrze informacj
okre laj c na ile maksymalnie cz ci zamówienia, jeden wykonawca mo e zło y oferty.
3.1.19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiaj cy zawrze umow ramow ,
je eli zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy ramowej – art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy
Je eli zamawiaj cy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 99 ustawy), winien to
uwzgl dni w SIWZ, podaj c liczb wykonawców, z którymi zamierza zawrze umow ramow .
Zgodnie bowiem z art.100 ust 3 ustawy umow ramow zawiera si :
- z jednym wykonawc , je eli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy
z wi ksza liczb wykonawców byłoby dla zamawiaj cego niekorzystne,
- co najmniej z trzema wykonawcami, chyba e oferty niepodlegaj ce odrzuceniu zło yło mniej
wykonawców.
Informacj o zamiarze zawarcia umowy ramowej przedkłada naczelnik merytorycznego wydziału we
„Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 1, proponuj c ilo wykonawców z którym zostanie zawarta umowa ramowa Na tej
podstawie Komisja Przetargowa wnosi do Pełnomocnika w „Propozycji wyboru trybu udzielenia
zamówienia publicznego” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 4 o zaakceptowanie
odpowiedniej liczby wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa ramowa.
3.1.20. Informacja dotycz ca przewidywanych zamówie uzupełniaj cych, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – art. 36 ust.2 pkt 3 ustawy
Je eli zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniaj cego i spełnia wszystkie wymagane
warunki z tym zwi zane, w SIWZ powinien okre li co najmniej zakres (przedmiot) przewidywanego
zamówienia uzupełniaj cego oraz okre li jego warto szacunkow . Informacja o przewidywanych
zamówieniach uzupełniaj cych winna by zgodna ze stosownym zapisem we „Wniosku o podj cie
czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 1,
przedkładanym przez naczelnika merytorycznego wydziału.
3.1.21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
musz odpowiada oferty wariantowe – art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy
Odno nie ofert wariantowych, to warunkiem uprawniaj cym zamawiaj cego do dopuszczenia zło enia
oferty wariantowej jest konieczno przyj cia do wyboru najkorzystniejszej oferty jeszcze co
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najmniej jednego kryterium poza kryterium „cena ofertowa”. A wi c mo liwo składania ofert
wariantowych mo e pojawi si tylko w post powaniach, w których jako najkorzystniejsz
uznaje si ofert , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej i innych kryteriów
odnosz cych si do przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku Zamawiaj cy zobowi zany jest w tre ci SIWZ:
- po pierwsze – poinformowa wykonawców o dopuszczeniu takiej mo liwo ci:
„Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia ofert wariantowych”.
- po drugie – okre li warunki brzegowe (minimalne lub maksymalne), jakim
musz odpowiada oferty wariantowe.
Zgodnie z przepisem art. 82 ust.1 ustawy „Wykonawca mo e zło y tylko jedn ofert ”. W takim
przypadku doszłoby przecie do zło enia dwóch ofert, a to w konsekwencji musi prowadzi do
odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy – oferta jest niezgodna z ustaw .
Mo liwo zło enia oferty wariantowej stanowi tylko mo liwo wyboru przez wykonawc , czy
składa b dzie ofert na warunkach okre lonych i wymaganych przez zamawiaj cego, czy te jest w
stanie i uwa a to za korzystne, zaproponowa inny sposób wykonania zamówienia, gwarantuj c
zachowanie postawionych warunków brzegowych i uzyskanie wymaganego efektu realizacji
zamówienia. Informacja o dopuszczeniu składania ofert wariantowych znajdowa si powinna we
„Wniosku o podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 1, przedkładanym przez naczelnika merytorycznego wydziału.
3.1.22. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej - art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy
Stosownie do postanowie art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy zamawiaj cy winien zamie ci w SIWZ adres
poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy dopuszcza
porozumiewanie si drog elektroniczn .
W takim przypadku powinien to by adres poczty elektronicznej Pełnomocnika i Sekretarza Komisji
Przetargowej oraz adres strony internetowej Powiatu Pabianickiego – www.powiat.pabianice.pl
3.1.23. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia art. 36
ust.2 pkt 6 ustawy
Stosownie do postanowie art. 36 ust.2 pkt 6 ustawy Komisja Przetargowa obowi zana jest zawrze
w SIWZ informacj dotycz c walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy
zamawiaj cym a wykonawc . W przypadku zamówie udzielanych przez Zarz d Powiatu w SIWZ
powinien znale si zapis, e zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze w walutach obcych w zwi zku
z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.1.24.1. Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej –
art. 36 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy
Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust.1
pkt 1 ustawy, zamawiaj cy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadza aukcj elektroniczn , je eli przewidział to w ogłoszeniu oraz zło ono co najmniej 3
oferty niepodlegaj ce odrzuceniu.
W przypadku przewidywania wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu aukcji
elektronicznej stosown informacj przedkłada naczelnik merytorycznego wydziału we „Wniosku o
podj cie czynno ci przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr
1. Na tej podstawie Komisja Przetargowa w „Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia
publicznego” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 4, przedkłada wniosek do
Pełnomocnika o przeprowadzenie aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
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3.1.24.2. Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania
techniczne urz dze informatycznych – art. 36 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy
Komisja Przetargowa w przypadku przewidywanego zastosowania aukcji elektronicznej w celu
wyboru najkorzystniejszej oferty, obowi zana jest zamie ci w SIWZ informacje dotycz ce rejestracji
i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urz dze informatycznych. Wszystkie te
informacje Komisja Przetargowa winna uzgodni albo z informatykiem powiatowym albo wynika
one powinny z umowy lub z ustale z przedstawicielem firmy, która udost pnia własn platform
elektroniczn w celu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3.1.24.3. Informacja, które spo ród kryteriów oceny ofert b d stosowane w toku aukcji
elektronicznej – art. 36 ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy
Stosownie do postanowie art. 36 ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy, SIWZ zawiera równie informacj , które
spo ród kryteriów oceny ofert b d stosowane w toku aukcji elektronicznej. Sprawa kryteriów oceny
ofert stosowanych w aukcji elektronicznej została uregulowana w art. 91a ust. 3 ustawy, który
stanowi, e kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej s wył cznie kryteria okre lone w
SIWZ umo liwiaj ce automatyczn ocen oferty bez ingerencji zamawiaj cego, wskazane spo ród
kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
Propozycj tych kryteriów przedkłada merytoryczny wydział we „Wniosku o podj cie czynno ci
przez Komisj Przetargow ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 1.
Na tej podstawie wykaz kryteriów oceny ofert w aukcji elektronicznej Komisja Przetargowa
przedstawia Pełnomocnikowi w „Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego”
na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 4. bior c pod uwag mo liwo ci platformy
elektronicznej na której b dzie przeprowadzana aukcja elektroniczna. Wykaz podlega zatwierdzeniu
przez Pełnomocnika.
3.1.25.

danie wskazania przez wykonawc cz ci zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzy podwykonawcom lub która cz
zamówienia nie mo e by powierzona
podwykonawcom – art. 36 ust. 4 i 5 ustawy

W SIWZ zamawiaj cy da wskazania przez wykonawc w ofercie cz ci zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom – art. 36 ust. 4 ustawy. Bior c pod uwag to uprawnienie
zamawiaj cego, jako zasad w przypadku robót budowlanych, Komisja Przetargowa winna zapisa w
SIWZ danie wskazania w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom. Ponadto zamawiaj cy mo e okre li w SIWZ, która cz
zamówienia nie mo e
powierzona podwykonawcom – art. 36 ust. 5 ustawy.
Jednocze nie wolno zamawiaj cemu doda rygor, e brak wskazania przez wykonawc w ofercie
cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, z góry w ofercie eliminuje
całkowicie mo liwo ubiegania si wykonawcy o tak zgod przy podpisywaniu umowy docelowej,
czy te mo liwo negocjowania dopiero wtedy zakresu robót powierzonych podwykonawcy. Wynika
to z automatyzmu procedury przetargowej (art. 701 i nast pnych Kodeksu cywilnego) oraz z zasady
równego traktowania wszystkich ubiegaj cych si o zamówienie wykonawców i prowadzenie
post powania w sposób gwarantuj cy zachowanie konkurencji, sprzeciwiaj cych si jednoznacznie
jakimkolwiek negocjacjom dodatkowym co do istotnych elementów umowy zawieranej w wyniku
rozstrzygni cia post powania. Ma to szczególnie znaczenie przy zamówieniach na roboty budowlane.
W dniu 24 kwietnia 2003 r. weszła bowiem w ycie zmiana art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z
dyspozycj tego artykułu zamawiaj cy - inwestor i wykonawca ponosz solidarn odpowiedzialno
za zapłat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawc . Nasuwaj ca si w
takich warunkach odpowiedzialno solidarna zamawiaj cego i wykonawcy jest najdalej id c
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ochron interesów podwykonawcy, cho mo e ona stwarza niekiedy dla zamawiaj cego dodatkowe
ryzyko w postaci powtórnej zapłaty za roboty ju wcze niej zapłacone, ale jak podkre lono w
uzasadnieniu99 – „zamawiaj cy od tego rodzaju odpowiedzialno ci mo e si jednak ubezpieczy na
koszt wykonawcy”. Do odpowiedzialno ci zamawiaj cego s konieczne do spełnienia ł cznie
nast puj cych warunków:
- ustalenie w umowie mi dzy zamawiaj cym a wykonawc robót, które wykonawca
b dzie wykonywał osobi cie lub za pomoc podwykonawców,
- uzyskanie przez wykonawc zgody zamawiaj cego na zawarcie przez
wykonawc umowy z podwykonawc ,
- przedło enie zamawiaj cemu tekstu zawartej ju z podwykonawc umowy lub
co najmniej jej projektu wraz z cz ci dokumentacji dotycz cej wykonania
robót obj tych t umow lub jej projektem,
- je eli zamawiaj cy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawc
umowy z podwykonawc lub jej projektu wraz z cz ci dokumentacji
dotycz c wykonania robót okre lonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi
na pi mie sprzeciwu lub zastrze e , uwa a si , e wyraził zgod na zawarcie
umowy.
Bardzo wa nym elementem w SIWZ jest staranne przygotowanie wzoru umowy w której nale y
zamie ci stosowne klauzule zabezpieczaj ce interesy zamawiaj cego.
Przy zamówieniach publicznych istnieje jednak obowi zek rozpatrywania zakresu poj ciowego robót
publicznych z uwzgl dnieniem ustawy Prawo budowlane (art. 2 pkt 8 ustawy). St d ostatecznie
zasi g ogranicze z art. 6471 Kodeksu cywilnego ł czy nale y z budow , przebudow ,
monta em, remontem lub rozbiórk obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 8 prawa
budowlanego.
Ograniczenia z art. 6471 Kc nie dotycz zatem rozmaitych usług zwi zanych z procesem budowlanym,
zwłaszcza geodezyjnych, geologicznych, transportowych itd., przy których wykonawca swobodnie
korzysta mo e z podwykonawców. Podobnie przedstawia si sprawa z ewentualnymi usługami
konserwacyjnymi, mylonymi cz sto z pracami remontowymi prawnie zrównanymi z robotami
budowlanymi. W wietle bowiem przepisu art. 3 pkt 8 prawa budowlanego przez remont rozumie
si wykonywanie w obiekcie budowlanym prac polegaj cych na odtworzeniu stanu prawnego, a
nie stanowi cych jego bie cej konserwacji (ma ona na celu jedynie obiektu w stanie
niepogorszonym), przy czym podczas remontu dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych
innych ni u yto w stanie pierwotnym. Absolutnie te wykluczy trzeba z zasi gu unormowania art.
6471 Kc wszelkie dostawy ( w tym materiałów budowlanych) realizowane przez zaanga owane ze
strony wykonawców osoby trzecie, a tak e rozmaite usługi monta owe i inne czynno ci pomocnicze
zwi zane z wyposa aniem nowo oddanego obiektu w sprz t i inne rzeczy ruchome.
W sprawach zwi zanych z solidarn odpowiedzialno ci zamawiaj cego i wykonawcy wobec
podwykonawcy na grunice art. 6471 Kc wypowiadał si S d Najwy szy, mi dzy innymi w wyroku z
30 maja 2006 r. i uchwale z 28 czerwca 2006 r. Oba te stanowiska S du Najwy szego zamieszczono
poni ej.
3.1.25.1. Wyrok S du Najwy szego z dnia 30 maja 2006 roku, sygn. akt IV CSK 61/2006
Poni szy wyrok ma doniosłe znaczenie dla praktyki samorz dowej. Wskutek zało enia dorozumianej
zgody zamawiaj cej Gminy na zaanga owanie podwykonawcy, zmuszono j do podwójnej zapłaty za
jedne i te same roboty, na rzecz głównych wykonawców i ponownie na rzecz podwykonawcy. Przepisy
art. 6471 K.c. pomy lane były jako remedium na powstrzymanie nadu y w postaci bezpodstawnego
zatrzymywania przez wykonawców wynagrodzenia nale nego podwykonawcom, głównie w stosunkach
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obrotu prywatnego. Tymczasem ich skutki godz w sfer zamówie publicznych, gdzie praktyki takie nie
wyst powały. Nietypowe okoliczno ci i niewystarczaj ca znajomo prawa ze strony urz dników
powoduje, e jednostki sektora publicznego, zwłaszcza podejmuj ce szereg inwestycji budowlanych
gminy s coraz cz ciej nara one na konieczno uiszczania podwójnej zapłaty za niektóre roboty, w
wyniku wyra enia „milcz cej" zgody na zaanga owanie podwykonawcy.
Wyrok S du Najwy szego - Izba Cywilna100
z dnia 30 maja 2006 r.
IV CSK 61/2006
Dniem wej cia w ycie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 49 poz. 408) jest, w zakresie znowelizowanych
przepisów o umowach o roboty budowlane, dzie wej cia w ycie art. 1 pkt 35 tej ustawy, to jest
24 kwietnia 2003 r. Artykuł 647[1] Kc ma zastosowanie do umowy o roboty budowlane, zawartej
przez podwykonawc z wykonawc po dniu 23 kwietnia 2003 r.
S dzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodnicz cy)
S dzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
S dzia SN Gerard Bieniek
S d Najwy szy w sprawie z powództwa Eugeniusza B. przeciwko Gminie Miejskiej M. o zapłat , po
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 maja 2006 r. skargi kasacyjnej
strony pozwanej od wyroku S du Apelacyjnego w Gda sku z dnia 10 sierpnia 2005 r. oddalił skarg
kasacyjn oraz oddalił wniosek powoda o zas dzenie kosztów post powania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2005 r. S d Apelacyjny w Gda sku zmienił wyrok S du Okr gowego w
Gda sku z dnia 25 pa dziernika 2004 r. i uwzgl dnił powództwo Eugeniusza B. przeciwko Gminie
Miejskiej M., zas dzaj c od pozwanej na rzecz powoda kwot 215.605 zł z ustawowymi odsetkami
tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane.
Z ustale S du pierwszej instancji, które S d Apelacyjny podzielił i przyj ł za własne, wynika, e
powód, prowadz cy działalno gospodarcz pod firm Zakład Usługowy „H.-B.” w P., był
podwykonawc innych przedsi biorców, Przedsi biorstwa Budowlanego „A.” sp. z o.o. w O. oraz
„T.” sp. z o.o. w O., którzy w ramach konsorcjum zawarli z pozwan umow na wykonanie instalacji
kanalizacyjnej. W umowie przyj to, e wykonawca nie mo e powierzy wykonania cz ci robót
podmiotowi trzeciemu bez zgody pozwanej jako zamawiaj cego.
Wykonawca ubiegał si o zgod pozwanej na powierzenie wykonania cz ci robót podwykonawcom,
w tym powodowi. Taka zgoda została w dniu 4 sierpnia 2003 r. udzielona na pi mie, jednak przez
nieumocowanego pracownika pozwanej, po czym dnia 8 sierpnia 2003 r. została zawarta umowa
pomi dzy „T.” sp. z o.o. a powodem, w której zastrze ono dla powoda wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie brutto 215.605 zł, a ponadto generalni wykonawcy zobowi zali si do przedło enia umowy do
akceptacji przez pozwan oraz do poinformowania powoda o ewentualnym sprzeciwie lub innych
zastrze eniach inwestora co do tre ci umowy. Umow z powodem konsorcjanci przedstawili pozwanej
dopiero pod koniec wykonywania powierzonych im robót, za które powodowi nie zapłacili. Pozwana
tej umowy nie zaakceptowała, chocia miała wiadomo , e powód jest podwykonawc . Po
kilkakrotnym daniu wypłaty nale nego wynagrodzenia bezpo rednio od inwestora powód wytoczył
niniejsze powództwo na podstawie art. 647[1] § 5 Kc.
S d Apelacyjny nie podzielił oceny prawnej S du Okr gowego, podkre laj c, e art. 647[1] Kc
wprowadza rozszerzon skuteczno zobowi zania umownego, które rozci gaj si tak e na osob
nieb d c stron umowy. Przesłank powstania odpowiedzialno ci inwestora wobec podwykonawcy
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za zapłat wynagrodzenia jest jego zgoda, tylko pozornie wykazuj ca podobie stwo do „zgody osoby
trzeciej” , o której mowa w art. 63 Kc. Opieraj c si na pogl dach doktryny, S d odwoławczy
wywiódł, e od wyra enia lub niewyra enia zgody inwestora nie zale y skuteczno umowy pomi dzy
generalnym wykonawc a podwykonawc . Zgoda, o której mowa, mo e by wyra ona w sposób
dowolny, tak e dorozumiany (przez brak sprzeciwu i zastrze e ), w dowolnym momencie, zarówno
przed zawarciem umowy z podwykonawc , jak i po jej zawarciu, w trakcie realizacji, a nawet po
wykonaniu robót przez podwykonawc . Do zastosowania art. 647[1] § 1 i 5 Kc jest istotna faktyczna
wiedza inwestora o istnieniu i tre ci umowy z podwykonawc , nie za to, czy którakolwiek ze stron
przedstawiła mu umow .
Zdaniem S du Apelacyjnego, nie zasługuje na uwzgl dnienie zawarta w uzasadnieniu wyroku S du
Okr gowego wykładnia art. 647[1] § 2 Kc, według której umowa pomi dzy generalnymi
wykonawcami a powodem nie była skuteczna wobec inwestora z tego wzgl du, e zgoda na jej
zawarcie powinna by udzielona przed rozpocz ciem robót przez podwykonawc , przedstawienie za
tej umowy w trakcie realizacji robót nie obligowało pozwanej do aprobaty umowy b d zgłoszenia
sprzeciwu. Przedstawienie inwestorowi umowy przez podwykonawc zobowi zywało go do
wyra enia zgody na jej zawarcie b d zgłoszenia sprzeciwu przewidzianego w art. 647[1] § 2 Kc.
Skoro pozwana tego nie uczyniła, mo na uwa a , e wyraziła zgod na jej zawarcie. Nie było tak e
oboj tne, wbrew odmiennej ocenie S du Okr gowego, dopuszczenie powoda do wykonywania prac
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a tak e zgłaszanie bezpo rednio powodowi przez pozwan
konieczno ci wykonania okre lonych robót dodatkowych.
Powy szy wyrok pozwana zaskar yła skarg kasacyjn , opart wył cznie na podstawie naruszenia
prawa materialnego przez niewła ciwe zastosowanie art. 647[1] Kc na skutek uznania, e pozwana
jako inwestor ponosi solidarn odpowiedzialno za zapłat wynagrodzenia podwykonawcy, gdy,
zdaniem skar cej, nie zostały spełnione ustawowe przesłanki tej odpowiedzialno ci, wykonawca
bowiem nigdy nie przedstawił pozwanej umowy z tym podwykonawc lub jej projektu wraz z cz ci
dokumentacji dotycz c wykonania robót. Ponadto skar ca sformułowała zarzut naruszenia art. 8 i 10
ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2003 r. Nr 49 poz. 408), twierdz c, e w ustalonym stanie faktycznym niewła ciwie zastosowany
został art. 647[1] Kc, gdy do umów zawartych przed dniem wej cia w
ycie ustawy znajduj
zastosowanie przepisy dotychczasowe. Skar ca wniosła o uchylenie zaskar onego wyroku i
orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie apelacji. (...)
S d Najwy szy zwa ył, co nast puje:
W sprawie wyst puj problemy prawne, które nie były dotychczas przedmiotem orzecznictwa S du
Najwy szego. Dotycz one stosowania przepisów intertemporalnych ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy Kodeksu cywilnego, tj. art. 8 ust. 1 art. 10 . Pierwszy z nich stanowi, e przepisy
dotychczasowe stosuje si do umów o roboty budowlane, zawartych przed dat wej cia w
ycie
ustawy, któr w art. 10 okre lono w sposób niejednolity, gdy ustawa weszła w ycie po upływie 6
miesi cy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 25 wrze nia 2003 r., jednak e art. 647[1] i 685[1] Kc zacz ły
obowi zywa ju po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Decyduj cego znaczenia nabiera zatem rozstrzygni cie w tpliwo ci, czy umow pomi dzy powodem
a generalnymi wykonawcami nale y uzna za zawart „przed dniem wej cia w ycie ustawy” i czy
w konsekwencji tego stwierdzenia nale y do niej stosowa art. 647[1] Kc. Analiza powołanych
przepisów prowadzi do udzielenia na powy sze pytania odpowiedzi twierdz cej, gdyby bowiem
podzieli zarzuty skar cej i uzna - dokonuj c jedynie wykładni gramatycznej - e art. 647[1] Kc ma
zastosowanie tylko do umów z podwykonawc zawartych po dniu 25 wrze nia 2003 r., a wi c po
wej ciu w ycie „całej” ustawy, nale ałoby doj do wniosku, e w okresie od dnia 24 kwietnia do
dnia 25 wrze nia 2003 r. przepis art. 647[1] Kc co prawda obowi zywał (zgodnie z art. 10), ale nie
mógł by stosowany (ze wzgl du na tre art. 8). Rezultat tej wykładni jest jednak nie tylko sprzeczny
z zasadami logicznego rozumowania, lecz wr cz narusza postulat racjonalno ci ustawodawcy, w
ustawie nie powinno by bowiem przepisów zb dnych. Je eli zatem wykładnia j zykowa przynosi
rezultaty sprzeczne z powy szym zało eniem, nale y uwzgl dni taki kierunek wykładni, jaki wynika
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z dyrektyw pozaj zykowych, w szczególno ci z argumentów celowo ciowych. Nie mo na zwłaszcza
pomin celu nowelizacji przepisów reguluj cych umowy o roboty budowlane, jakim była potrzeba
ochrony podwykonawców na wypadek niewykonania przez wykonawc zawartej z nim umowy.
Wła ciwa interpretacja art. 8 ust. 1 w zwi zku z art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 49 poz. 408) prowadzi do
wniosku, e dniem wej cia jej w ycie jest, w zakresie znowelizowanych przepisów o umowach o
roboty budowlane, dzie wej cia w ycie art. 1 pkt 35 tej ustawy, tj. dzie 24 kwietnia 2003 r. W
konsekwencji nale y uzna , e wprowadzony t ustaw art. 647[1] Kc ma zastosowanie do umowy o
roboty budowlane, zawartej przez podwykonawc z wykonawc od tego dnia.
W dalszej kolejno ci pozostaje ju tylko rozwa enie zarzutów odnosz cych si do zastosowania art.
647[1] Kc, a zwłaszcza, czy zostały spełnione przesłanki, od których zale y solidarna
odpowiedzialno
pozwanej Gminy wobec powoda jako podwykonawcy robót budowlanych.
Podzieli nale y zapatrywanie S du Apelacyjnego, e zgodnie z art. 647[1] § 2 Kc zgoda inwestora na
zawarcie przez wykonawc umowy o roboty budowlane z podwykonawc nie musi by wyra ona w
szczególnej formie, co oznacza, e zgodnie z ogóln reguł wyra on w art. 60 Kc, mo e ona wynika
w sposób dorozumiany tak e z zachowania, które dostatecznie ujawnia wol inwestora. Trafnie
zauwa ył S d Apelacyjny, e udzielenie zgody nie musi nast pi przed zawarciem umowy z
podwykonawc , gdyby bowiem tak było, ustawodawca nie u yłby w art. 647[1] § 2 Kc sformułowania
„umowa z podwykonawc lub jej projekt” , co oznacza, e wprost dopuszcza si tak e udzielenie
zgody po zawarciu umowy.
Zgoda, o której mowa, nie ma zreszt w ogóle charakteru czynno ci, od której uzale niona jest
skuteczno czy wa no umowy z podwykonawc , okoliczno bowiem, czy dłu nik wykonywa
zobowi zanie sam, czy te posługuje si do tego celu innymi osobami, stosunkowo rzadko ma
znaczenie z punktu widzenia interesu wierzyciela. W wypadku umowy o roboty budowlane, zgoda
inwestora, o której mowa w art. 647[1] § 2 Kc, warunkuje jedynie solidarn odpowiedzialno
inwestora za zobowi zanie z tytułu wynagrodzenia nale nego podwykonawcy.
Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, e pozwana ponosi odpowiedzialno wobec powoda na
podstawie art. 647[1] § 5 Kc. Jak ustalono, pozwana Gmina miała wiadomo zarówno faktu
powierzenia wykonywania prac powodowi, jak i ich zakresu. Brała tak e udział w negocjacjach
maj cych na celu doprowadzenie do prawidłowego rozliczenia nale no ci powoda za wykonane
roboty. Twierdzenie, e skar cy nie otrzymał od wykonawców umowy zawartej z powodem jest
sprzeczne z ustaleniami, z których wynika, e umowa została przedstawiona i nast piło to pod koniec
wykonywania prac przez powoda. Kwestionowanie ustale faktycznych w skardze kasacyjnej jest
bezskuteczne, a uzasadnianie zarzutu naruszenia prawa materialnego powołaniem si na wadliwie
ustalony stan faktyczny - chybione.
Analogicznie nale y tak e potraktowa podniesiony w skardze, oparty na tre ci art. 647[1] § 2 Kc,
zarzut, e nie została spełniona przesłanka przedstawienia pozwanej wraz z umow cz ci
dokumentacji dotycz cej wykonania robót okre lonych w umowie. Trzeba zauwa y , e pozwana
wiedziała, jakie roboty wykonuje powód, wyznaczona osoba sprawowała nad nimi nadzór inwestorski,
a przedstawiciel inwestora dokonał w dniu 24 pa dziernika 2003 r. odbioru ko cowego robót od
powoda. Nale y podzieli pogl dy tych przedstawicieli doktryny, którzy twierdz , e okre lenie
zakresu robót budowlanych wykonywanych osobi cie przez wykonawc (generalnego wykonawc )
oraz podwykonawców nie stanowi elementu przedmiotowo istotnego umowy o roboty budowlane, a
w konsekwencji tak e koniecznej przesłanki powstania solidarnej odpowiedzialno ci inwestora i
generalnego wykonawcy za zapłat wynagrodzenia podwykonawcy.
Maj c to na wzgl dzie, S d Najwy szy na podstawie art. 398[14] Kpc orzekł, jak w sentencji.
3.1.25.2 Glosa dr Ryszarda Szostaka do wyroku S du Najwy szego z dnia 30 maja 2006 r.101

101

Szostak Ryszard, Wynagrodzenie podwykonawcy „Zamówienia publiczne – Doradca” Nr 2(118) 2007, s. 20 – 23.
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Powód Eugeniusz B. prowadz cy zakład budowlany był w drugiej połowie 2003 r. podwykonawc robót
budowlanych (instalacyjnych) obj tych zamówieniem publicznym udzielonym przez pozwan Gmin
Miasta M. na rzecz działaj cych w ramach konsorcjum spółek handlowych. Na mocy postanowienia § 6
pkt 9 umowy podstawowej ustalono, e współpracuj cy wykonawcy nie mog powierzy wykonania
jakichkolwiek robót osobie trzeciej bez wyra nej zgody zamawiaj cej Gminy. W trakcie realizacji tej
umowy wykonawcy wyst pili o uprzedni zgod pozwanej Gminy na powierzenie cz ci robót
podwykonawcy. Zgoda została udzielona na pi mie, jednak przez działaj cego bez umocowania pracownika. Umow z podwykonawc zawarto 8 sierpnia 2003 r. Generalni wykonawcy zobowi zali si do jej
przedło enia (celem akceptacji) zamawiaj cej Gminie i do poinformowania powodowego podwykonawcy o ewentualnym sprzeciwie lub zastrze eniach inwestora. Konsorcjanci umow z powodowym podwykonawc przedstawili pozwanej Gminie dopiero pod koniec budowy obiektu. Za wykonane roboty
podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Gmina przedmiotowej umowy wyra nie nie zaakceptowała,
lecz zbyła milczeniem, chocia faktycznie miała wiadomo tego, e powód jest podwykonawc ,
albowiem inspektor nadzoru inwestorskiego dopu cił go do realizacji robót. Po kilkakrotnym daniu
wypłaty wynagrodzenia bezpo rednio od inwestora, powodowy podwykonawca na podstawie art. 6471 § 5
Kc. wytoczył powództwo s dowe. Zgodnie z tym przepisem zawieraj cy umow z podwykonawc oraz
inwestor i wykonawca ponosz solidarn odpowiedzialno za zapłat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawc .
Rozpatruj cy spraw w I instancji S d Okr gowy w G. oddalił to powództwo w dn. 25 pa dziernika 2004 r. argumentuj c, e nie zasługuje ono na uwzgl dnienie, poniewa w wietle art.
6471 § 2 Kc. umowa pomi dzy generalnymi wykonawcami a powodowym podwykonawc nie
była skuteczna wobec inwestora (Gminy). Zgoda na jej zawarcie powinna by udzielona - zdaniem
tego S du - przed rozpocz ciem robót przez podwykonawc , za przedstawienie tej umowy w trakcie
realizacji robót nie obligowało pozwanej Gminy do jej aprobaty b d zgłoszenia sprzeciwu. Odmienne
stanowisko zaj ł S d Apelacyjny w G., który wyrokiem z dn. 10 sierpnia 2005 r. uwzgl dnił
powództwo podwykonawcy, zmieniaj c werdykt S du I instancji. Jego zdaniem regulacja z art.
6471 Kc. wprowadza rozszerzon skuteczno zobowi zania umownego, rozci gaj c si tak e na
osob nieb d c stron umowy. Przesłank powstania odpowiedzialno ci inwestora wobec podwykonawcy za zapłat wynagrodzenia jest jego zgoda, która tylko pozornie wykazuje podobie stwo do
„zgody osoby trzeciej", o której mowa w art. 63 Kc. Opieraj c si na pogl dach doktryny S d Apelacyjny
wywiódł, e od udzielenia b d nieudzielania zgody inwestora nie zale y skuteczno umowy pomi dzy generalnym wykonawc a podwykonawc , zgoda ta mo e by wyra ona tak e w sposób dorozumiany (przez
brak sprzeciwu lub zastrze e ) i to w dowolnym momencie, zarówno przed zawarciem umowy z podwykonawc , jak i po jej zawarciu, w trakcie realizacji, a nawet po wykonaniu robót przez wykonawc . Według S du Apelacyjnego dla zastosowania art. 6471 § 1 i 5 Kc. istotna jest faktyczna wiedza inwestora o
istnieniu i tre ci umowy z podwykonawc , nie za to, czy którakolwiek ze stron przedstawiła mu umow .
Przedstawienie inwestorowi umowy z podwykonawc w przedmiotowej sprawie zobowi zało go -wbrew
stanowisku S du I instancji - do wyra enia zgody na jej zawarcie b d zgłoszenia sprzeciwu przewidzianego
w art. 6471 § 2 Kc. Skoro za tego pozwana Gmina nie uczyniła, uwa a mo na, e wyraziła zgod na jej
zawarcie (dorozumian ).
W skardze kasacyjnej do S du Najwy szego pozwana Gmina zaskar yła wyrok S du Apelacyjnego zarzucaj c naruszenia art. 6471 Kc, gdy jej zdaniem nie zostały spełnione ustawowe przesłanki jej odpowiedzialno ci za zapłat wynagrodzenia podwykonawcy, skoro wykonawca nie przedstawił pozwanej
umowy z tym podwykonawc lub jej projektu wraz z cz ci dokumentacji dotycz cej wykonania robót.
Oddalaj c skarg kasacyjn S d Najwy szy podzielił zapatrywanie S du Apelacyjnego, e zgoda inwestora
na zawarcie przez wykonawc umowy o roboty budowlane z podwykonawc nie musi by wyra ona w
szczególnej formie, w wietle art. 60 Kc. mo e ona wynika w sposób dorozumiany tak e z zachowania,
które ujawnia wol inwestora w sposób dostateczny. Jej udzielenie nie musi nast pi przed zawarciem
umowy z podwykonawc . Gdyby tak było, ustawodawca nie u yłby w art. 6471 § 2 Kc. sformułowania
„umowa z podwykonawc lub jej projekt", co wła nie oznacza, e wprost dopuszcza si udzielnie zgody
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po zawarciu umowy. Według S du Najwy szego zgoda inwestora nie ma w ogóle charakteru
czynno ci, od której uzale niona jest skuteczno , czy wa no umowy z podwykonawc robót
budowlanych. Okoliczno bowiem, czy dłu nik sam wykonywa zobowi zanie, czy posługuje si w tym
celu innymi osobami, stosunkowo rzadko ma znaczenie z punktu widzenia interesu wierzyciela,
natomiast w odniesieniu do umowy o roboty budowlane, zgoda inwestora warunkuje (według art. 647 §
2 Kc) jedynie solidarn odpowiedzialno inwestora za zobowi zanie z tytułu wynagrodzenia nale nego
wykonawcy. Pozwana Gmina ponosi wi c odpowiedzialno wobec powodowego podwykonawcy
na podstawie art. 6471 § 5 Kc, poniewa miała wiadomo zarówno faktu powierzenia prac
podwykonawcy, jak i ich zakresu, skoro - jak ustalono -umowa zawarta z podwykonawc została
jej niew tpliwie przedstawiona pod koniec wykonywania prac budowlanych. Kwestionowanie za
.tej okoliczno ci w skardze kasacyjnej okazało si chybione. Jednocze nie S d Najwy szy podzielił pogl d
doktryny, e okre lenie zakresu prac wykonywanych osobi cie przez generalnego wykonawc oraz przez
podwykonawców nie stanowi elementu przedmiotowo istotnego umowy o roboty budowlane, a w konsekwencji tak e koniecznej przesłanki solidarnej odpowiedzialno ci inwestora i generalnego wykonawcy za
zapłat wynagrodzenia podwykonawcy.
Powy szy wyrok ma doniosłe znaczenie dla praktyki samorz dowej. Wskutek zało enia dorozumianej zgody zamawiaj cej Gminy na zaanga owanie podwykonawcy, zmuszono j do
podwójnej zapłaty za jedne i te same roboty, na rzecz głównych wykonawców i ponownie na rzecz
podwykonawcy. Przepisy art. 6471 Kc. pomy lane były jako remedium na powstrzymanie nadu y w
postaci bezpodstawnego zatrzymywania przez wykonawców wynagrodzenia nale nego podwykonawcom,
głównie w stosunkach obrotu prywatnego (por. uzasadnienie do art. 1 pkt 35 ustawy z dn. 14 lutego 2003
r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 49, poz. 408). Tymczasem
ich skutki godz w sfer zamówie publicznych, gdzie praktyki takie nie wyst powały (por. te uchwał
S du Najwy szego z dn. 28 czerwca 2006 r., III CZP-36/06). Nietypowe okoliczno ci i niewystarczaj ca
znajomo prawa ze strony urz dników powoduje, e jednostki sektora publicznego, zwłaszcza
podejmuj ce szereg inwestycji budowlanych gminy s coraz cz ciej nara one na konieczno uiszczania
podwójnej zapłaty za niektóre roboty, w wyniku wyra enia „milcz cej" zgody na zaanga owanie
podwykonawcy. Nie wiadome konsekwencji i przynaglone 30-dniowym terminem zapłaty gminy (zob.
ustaw z dn. 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach budowlanych, Dz. U. Nr 139, poz.
1323) uiszczaj zazwyczaj cale wynagrodzenie do r k wykonawcy, w zaufaniu do odwiecznej zasady,
e umowy wi
jedynie osoby w nich uczestnicz ce. W wietle bowiem art. 6471 § 5 Kc. wykonawca
i zamawiaj cy inwestor ponosz solidarn odpowiedzialno za zapłat wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawc . Odmienne zastrze enie jest niewa ne. Jedn z przesłanek
odpowiedzialno ci inwestora jest zgoda na dopuszczenie podwykonawcy do robót. Je li zamawiaj cyinwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawc umowy z podwykonawc lub jej
projektu wraz z cz ci dokumentacji dotycz c wykonania robót okre lonych w umowie (projekcie),
nie zgłosi na pi mie sprzeciwu lub zastrze e , uwa a si , e wyraził zgod na zawarcie umowy (art.
6471 § 2 Kc). Przez pierwsze 14 dni zgoda (sprzeciw) wymaga formy pisemnej, a potem wystarczy ju
jakakolwiek forma, skoro liczy si nawet zgoda dorozumiana.
Unormowanie z art. 6471 K.c. poddane zostało w literaturze przedmiotu stosunkowo ostrej krytyce
(por. zwłaszcza P. Drapała: Umowa o roboty budowlane, „Przegl d Prawa Handlowego" 2003, Nr 8, s.
11 i n„ W. Biało czyk: Odpowiedzialno w umowach o roboty budowlane, „Prawo spółek" 2003, Nr
10, s. 27 i n., R. Szostak: Podwykonawca robót budowlanych, „Zamówienia Publiczne Doradca" 2004,
Nr 1, s. 17 i n. oraz K. Kołakowski: Komentarz do kodeksu cywilnego, Ksi ga Trzecia - zobowi zania,
t. 2, Warszawa 2003, s. 207 i n.), ale - jak dotychczas - nie zostało skorygowane. Zwracano uwag
zwłaszcza na gro b zmowy wykonawcy z podwykonawc zorientowanej na wymuszenie podwójnej
zapłaty, przede wszystkim w stosunkach z udziałem jednostek samorz dowych. Sytuacj pogarsza
pogl d S du Najwy szego, e zgoda zamawiaj cego inwestora w ogóle nie warunkuje skuteczno ci
umowy z podwykonawc , lecz jest jedynie przesłank jego gwarancyjnej odpowiedzialno ci
(powstaj cej ex leg ) za cudzy dług. S d Najwy szy nie podzielił zgodnego pogl du doktryny (zob. P.
Drapała: op. cit., s. 13, W. Biało czyk: op. cit., s. 29-30, K. Kołakowski: op. cit., s. 208 i R. Szostak:
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op. cit., s. 20-21), e przedmiotowa zgoda warunkuje skuteczno (wa no ) umowy z podwykonawc .
Takie zapatrywanie wyprowadzono z art. 6471 § 1 Kc, według którego w umowie zawartej mi dzy
inwestorem a wykonawc (generalnym wykonawc ) strony ustalaj zakres robót, które wykonawca
b dzie wykonywał osobi cie lub za pomoc podwykonawców oraz z art. 6471 § 2 uzd. 1 Kc
stanowi cego, e „do zawarcia" przez wykonawc umowy o roboty budowlane z podwykonawc jest
wymagana zgoda inwestora. Zakładano te , e sprzeciw inwestora wobec zawarcia umowy z
podwykonawc działa rozwi zuj co wzgl dem umowy. Tymczasem konsekwencj przyj tego przez
S d Najwy szy stanowiska jest to, e przepisy powy sze nie maj bezwzgl dnie wi cego charakteru,
a wła ciwie to s nawet zb dne. Pomimo e w komentowanej sprawie (według zastrze enia umowy
podstawowej z generalnymi wykonawcami) podwykonawca miał by dopuszczony do robót budowlanych tylko za zgod zamawiaj cej gminy, okoliczno ta w ogóle nie była brana pod uwag przy
wyrokowaniu, tak jakby z uwagi na dyspozycj art. 6471 § 5 Kc pozbawiona była jakiegokolwiek znaczenia. Ł czenie milcz cej zgody inwestora wył cznie z jego odpowiedzialno ci za cudzy dług
stanowi rozwi zanie niezwykle rygorystyczne w obszarze zamówie publicznych, gdzie musi
obowi zywa zasada, e podwykonawca nie mo e by gorszy w zakresie zdolno ci do prawidłowego
wykonania zamówienia, ni sam wykonawca, który przecie podlega weryfikacji na podstawie art. 22
ust. 1 pkt 2 Pzp i mo e by niedopuszczony do przetargu lub wykluczony z innej procedury o
udzielenie zamówienia publicznego.
Je liby jednak uzna pogl d, e zgoda zamawiaj cego inwestora w rozumieniu art. 6471 § 2 Kc
nie ma adnego wpływu na skuteczno umowy z podwykonawc , w stosunkach zamówie publicznych doniosłe stałoby si pytanie, w jaki sposób mo na zapobiega dowolno ci w dopuszczaniu podwykonawców. W szczególno ci w obliczu art. 6471 § 1 Kc, który stanowi, e zamawiaj cy
ustala z generalnym wykonawc zakres robót, które wykonawca b dzie realizował osobi cie lub za
pomoc podwykonawców, a tak e w wietle przepisów art. 36 ust. 4-5 Pzp upowa niaj cych
zamawiaj cego do
dania od oferentów ubiegaj cych si o zamówienie z góry wskazania
podwykonawcy albo nawet do wyodr bnienia w warunkach zamówienia „cz ci robót, która nie mo e
by powierzona podwykonawcom".
Wydaje si , e naruszenie tego rodzaju zastrze e poł czone z bezpodstawnym dopuszczeniem podwykonawcy do realizacji robót, uzasadnia powinno co najmniej odpowiednie zastosowania art. 636 § 1 Kc.
(dotycz cego umowy o dzieło, z mocy wyra nego odesłania z art. 656 § 1 Kc), tym bardziej, gdyby w warunkach zamówienia okre lono wymagania w zakresie „osób zdolnych do nale ytego wykonania
zamówienia" (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp). Stosownie do art. 636 § 1 Kc, je li wykonawca wykonuje powierzone
roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umow , zamawiaj cy mo e wezwa go do zmiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym jego upływie mo e
odst pi od umowy.
Z art. 6471 § 2 Kc. wynika, e o zgod zamawiaj cego inwestora strony umowy o podwykonawstwo mog
ubiega si z góry, równolegle z jej zawarciem, a nawet ex post po jej zawarciu. Brak bowiem podstaw do
wył czenia zastosowania art. 63 § 1 Kc w cz ci dotycz cej potwierdzenia przez osob trzeci zło onych
ju przez strony zawieraj ce umow o wiadcze . Wybór chwili udzielenia zgody nie wpływa na
zabezpieczenie zapłaty na rzecz podwykonawcy ani na granice odpowiedzialno ci. Zgoda inwestora mo e
by zakomunikowana którejkolwiek ze stron, zwłaszcza tej, która o ni wyst piła.
Konsekwencje wynikaj ce z ustawy o terminach zapłaty (w ci gu 30 dni od przedło enia faktury pod
rygorem odsetek) nasuwaj potrzeb rozwa enia wzbogacenia umowy z generalnym wykonawc o
klauzul obci aj c go obowi zkiem rozliczenia si z podwykonawc jeszcze przed przedstawieniem
zamawiaj cemu inwestorowi obiektu budowlanego (jego cz ci) do odbioru, co powinno by
dodatkowym warunkiem wymagalno ci tego odbioru.
3.1.25.3. Uchwała S du Najwy szego – Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 2006 roku, sygn. akt
III CZP 36/2006
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Uchwała S du Najwy szego - Izba Cywilna102
z dnia 28 czerwca 2006 r.
III CZP 36/2006
1. Skuteczno zgody inwestora na zawarcie przez wykonawc umowy o wykonanie zada
wchodz cych w zakres umowy o roboty budowlane wymaga przedstawienia mu umowy z
podwykonawc lub jej projektu oraz odpowiedniej dokumentacji.
2. Zapłata wykonawcy wynagrodzenia nie wył cza odpowiedzialno ci inwestora wobec
podwykonawcy na podstawie art. 647[1] § 5 kc.
SSN Jacek Gudowski (przewodnicz cy)
SSN Teresa Bielska-Sobkiewicz
SSN Zbigniew Strus (sprawozdawca)
Protokolant Bo ena Nowicka
S d Najwy szy w sprawie z powództwa A. sp. z o.o. w W. przeciwko Gminie K. o zapłat , po
rozstrzygni ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2006 r., zagadnienia
prawnego przedstawionego przez S d Apelacyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17 marca 2006
r.,
„I. Czy dla skutecznego wyra enia przez inwestora zgody na wykonanie cz ci robót przez
podwykonawc zgodnie z art. 647[1] § 2 kc konieczne jest przedstawienie przez wykonawc umowy
lub projektu umowy z podwykonawc , czy te zgoda taka mo e by udzielona jeszcze przed
zawarciem umowy tak e w sposób dorozumiany,
II. w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie I, czy inwestor poniesie odpowiedzialno wobec
podwykonawcy tak e wówczas, gdy zapłacił wykonawcy cał nale no (wraz z wynagrodzeniem
podwykonawcy)?”
podj ł uchwał .
Z uzasadnienia
S d Najwy szy zwa ył, co nast puje:
S d Apelacyjny przedstawiaj c zagadnienie prawne do rozstrzygni cia S dowi Najwy szemu,
uzasadnił swoje w tpliwo ci:
- nieprzejrzysto ci regulacji, polegaj c na zastrze eniu formy pisemnej umowy mi dzy
wykonawc a podwykonawc - pod rygorem niewa no ci ( art. 647[1] § 4 kc) oraz milcz cym
wyra eniu zgody wg art. 647[1] § 2 zdanie drugie kc,
- ograniczeniem zarzutów inwestora w stosunku do podwykonawców,
- potrzeb wykładni art. 647[1] § 2, odno nie do konieczno ci przedstawienia umowy lub jej
projektu inwestorowi oraz formy o wiadczenia wyra aj cego zgod ,
- potrzeb wykładni art. 647[1] § 5 kc ze wzgl du na dolegliwo skutku, tj. obowi zku zapłaty
podwykonawcy mimo rozliczenia si z wykonawc .
Zagadnienie prawne zostało przedstawione w dwóch punktach. Pierwszy dotyczy zgody
inwestora na wykonanie cz ci robót przez podwykonawc , a drugi - zawiera pytanie ewentualne o
utrzymywanie si odpowiedzialno ci inwestora powstałej na skutek wyra enia zgody, o której mowa
w pytaniu pierwszym, mimo zapłacenia wykonawcy całej nale no ci „wraz z wynagrodzeniem
podwykonawcy” . Tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem, dotycz cego przepisu budz cego yw
dyskusj w pi miennictwie prawniczym i krytyk , którego wykładnia ujawnia wiele w tpliwo ci, jest
równie zredagowany w zawiły sposób. Z punktu pierwszego postanowienia wynika, e zagadnienie
obejmuje: obowi zek przedstawienia przez wykonawc umowy z podwykonawc lub jej projektu,
dopuszczalno udzielenia zgody poprzedzaj cej umow z podwykonawc oraz mo liwo jej
zawarcia w sposób dorozumiany. Redaguj c t cz
postanowienia S d Apelacyjny sformułował j w
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postaci alternatywy - jakby przedstawienie przez wykonawc umowy lub jej projektu pozostawało w
opozycji do udzielenia zgody przed zawarciem umowy a ponadto ten drugi człon uzupełnił
zastrze eniem „tak e w sposób dorozumiany” , co sugerowałoby istnienie nast pnej alternatywy
wymagaj cej rozstrzygni cia: przedstawienie umowy (projektu) albo zgoda dorozumiana.
Rozstrzygni cie w punkcie drugim s d uzale nił od udzielenia odpowiedzi twierdz cej na pierwsze
pytanie, z tym e nie wyja nił, czy twierdz ca odpowied miałaby dotyczy wszystkich, czy tylko
niektórych członów alternatywy. Rysuj cych si w tpliwo ci co do granic zagadnienia prawnego
wymagaj cego rozstrzygni cia nie wyja nia uzasadnienie postanowienia nieprzedstawiaj ce
okoliczno ci faktycznych ustalonych dotychczas lub wymagaj cych rozwa enia i ustalenia w
post powaniu apelacyjnym. Dlatego uchwała S du Najwy szego dotyczy zagadnie prawnych
sformułowanych jednoznacznie i przedstawionych do rozstrzygni cia a nie do uzupełnienia (por. w
tym przedmiocie uzasadnienie postanowienia SN w składzie siedmiu s dziów z 22 wrze nia 2004 r. III
CZP 25/2004 OSNC 2005/7-8 poz. 146).
Formułuj c zagadnienie prawne S d Apelacyjny przedmiotem badania uczynił skuteczno zgody
inwestora, w czym zawarta jest ocena wła ciwo ci jego o wiadczenia, zgodna z powszechn
wykładni art. 63 kc przyjmuj c bezskuteczno czynno ci dokonanej bez wymaganej zgody. Ju na
wst pie rodzi si w tpliwo o zakres tej skuteczno ci, poniewa prima facie mo na twierdzi , e w
ka dym wypadku umowa mi dzy wykonawc a podwykonawc jest nieskuteczna bez zgody
inwestora. Jednak e literalna wykładnia art. 647[1] § 1 kc jest nieuzasadniona. Skuteczno zgody
inwestora winna by oceniana w zwi zku z celem nowelizacji przepisów tytułu XVI Kodeksu
cywilnego ( „umowa o roboty budowlane” ) dokonanej w art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 14 lutego 2003
r. (Dz. U. 2003 r. Nr 49 poz. 408), zmieniaj cej Kodeks cywilny z dniem 24 kwietnia 2003 r. Cel ten
przedstawiono w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk sejmowy IV
kadencji nr 888). Z wymienionego dokumentu oraz sprawozdania z debaty poselskiej wynika, e
regulacja miała zapobiega zjawisku bezprawnego zatrzymywania przez wykonawców wynagrodzenia
nale nego podwykonawcom - zwłaszcza małym przedsi biorcom. Istot jej wyra a zatem art. 647[1] §
5 kc stanowi cy, e zawieraj cy umow z podwykonawc oraz inwestor i wykonawca ponosz
solidarn odpowiedzialno
za zapłat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawc . Dokonany zabieg legislacyjny jest odst pstwem od zasady prawa zobowi za
okre laj cej skuteczno zobowi za umownych tylko mi dzy stronami i został poddany krytyce w
literaturze przedmiotu. W orzecznictwie s dów powszechnych nie brak jego ujemnych ocen, czego
przykładem jest równie uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zagadnienia prawnego do
rozstrzygni cia w rozpoznawanej sprawie. Najdalej id ce zastrze enia dotycz wr cz niezgodno ci
analizowanego przepisu art. 647[1] kc z przepisami Konstytucji, gdy wskazuje si brak racjonalnego
uzasadnienia dla obci enia osób trzecich (inwestorów) odpowiedzialno ci za skutki umowy mi dzy
wykonawc a podwykonawc , naruszenie zasady równo ci podmiotów gospodarczych, zasady
proporcjonalno ci mi dzy zamierzonym celem a zastosowanymi rodkami i tym samym
nieuwzgl dnienia warto ci, zasad lub norm konstytucyjnych.
Egzemplifikacj takich zarzutów s przewidywane lub rzeczywiste zdarzenia wskazuj ce na
obci enie inwestorów, ponosz cych przecie ryzyko i koszt inwestycji, obowi zkiem pokrywania
kosztów niegospodarno ci swoich kontrahentów b d ich złej woli np. zmowy z podwykonawc .
Nie mo na odmówi zasadno ci tym zastrze eniom i obawom, jednak dyrektywa wykładni
s dowej „w zgodzie z Konstytucj ” nakazuje wpierw poszukiwanie w przepisie art. 647[1] kc oraz
innych przepisach maj cych zastosowanie skutecznych
rodków chroni cych równie
usprawiedliwiony interes inwestora. W razie ich istnienia odpada (tak e w tej sprawie) konieczno
przedstawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego, co do zgodno ci tej cz ci aktu
normatywnego z przepisami Konstytucji dotycz cymi równo ci wobec prawa ( art. 33 ust. 1 ), równej
ochrony praw maj tkowych ( art. 64 ust. 2 ) lub ograniczania wolno ci działalno ci gospodarczej ( art.
22 ). Nie ma jednak w tpliwo ci co do wyj tkowo ci przepisów art. 647[1] kc prowadz cych do
osi gni cia celu realizowanego przez § 5, tj. solidarnej odpowiedzialno ci wykonawcy oraz inwestora
za zapłat wynagrodzenia nale nego podwykonawcy, nawet je li ten drugi nie jest zwi zany z
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podwykonawc adn umow . Przesłank tej surowej odpowiedzialno ci (niesubsydiarnej) ci cej na
osobie trzeciej za cudzy dług jest przede wszystkim niezapłacenie wynagrodzenia za wykonane dzieło
lub usługi przez zobowi zanego umownie, tj. wykonawc . Konstrukcja taka, co do zasady, jest znana
obowi zuj cemu systemowi prawnemu (np. art. 95 § 1 lub art. 299 § 1 ksh, art. 41 kro, art. 107 108
Ordynacji podatkowej), gdy wa ne przyczyny usprawiedliwiaj odpowiedzialno powstaj c z mocy
prawa ze wzgl du na sytuacj prawn obci onego, a nie z jego woli wyra onej np. w czynno ci
prawnej.
W stosunkach cywilnoprawnych odpowiedzialno taka (ex lege) ma charakter wyj tkowy i nie
mo e mie charakteru daniny publicznej, ta bowiem podlega cisłym ograniczeniom wywodzonym z
art. 217 Konstytucji. Przeciwnie, unormowanie art. 299 ksh najbli sze omawianemu, ze wzgl du na
cywilnoprawny charakter stosunku prawnego, wskazuje, e odpowiedzialno osoby trzeciej wymaga
odpowiedniego jej zachowania si . Wykładnia art. 647[1] kc powinna zatem prowadzi do
odpowiedzi, czy uzasadnione s w tpliwo ci i zarzuty absolutyzuj ce obaw wielokrotnej
odpowiedzialno ci inwestora za wykonanie tych samych zada wchodz cych w skład robót
budowlanych zamówionych u wykonawcy (generalnego wykonawcy). Tre przepisu prowadzi do
wniosku, e mimo nieprzejrzystej legislacji inwestor nie został pozbawiony niezb dnego minimum
ochrony. Ju w § 1 znajduje si ograniczenie swobody wykonawcy co do skorzystania z usług
podwykonawcy. Gdyby nawet przyj , e doszło do zmiany reguły wynikaj cej z art. 356 § 1 kc, do
czego brak dostatecznej podstawy, gdy zgoda inwestora powoduje tylko skutek w zakresie jego
odpowiedzialno ci wobec pomocników, to bez o wiadczenia woli lub upływu terminu 14 dni
odpowiedzialno ta nie powstanie. Dlatego mo na uzna , e zgoda inwestora ( art. 63 kc) jest
wymagana dla ochrony jego interesu, której prawne rodki zawiera art. 647[1] § 2 kc. Wykładnia tego
przepisu winna zatem wskazywa na szczegółowe warunki, których spełnienie usprawiedliwia
obci enie inwestora odpowiedzialno ci jako skutkiem zgodnym z jego wol . Przepis ten ma
charakter kategoryczny ujawniaj cy si przy porównaniu z § 1. Brak zgody na etapie podpisywania
umowy z wykonawc nie wyklucza zatrudnienia podwykonawcy w razie ujawnienia si takiej
potrzeby w toku inwestycji, ale spełnienie wówczas przez wykonawc wymaga okre lonych w § 2
stanowi wył czny materialnoprawny rodek ochrony interesu inwestora i usprawiedliwienie dla
ewentualnego obci enia go odpowiedzialno ci .
Przesłanki uzyskania zgody zapewniaj cej jej skuteczno , ocenian pod k tem § 5, s
nast puj ce:
1. Wykonawca obowi zany jest „przedstawi ” inwestorowi umow z podwykonawc lub jej
projekt. Ustawa posługuje si zwrotem bogatszym znaczeniowo a nie np. „dor czeniem” , dlatego
sformułowanie to wymaga takiej tre ci o wiadczenia woli wykonawcy, które nie budzi w tpliwo ci
odno nie do celu zło enia umowy (projektu). Praktyka wskazuje bowiem, e realizacja powa nej
inwestycji poci ga za sob przepływ mi dzy inwestorem a wykonawc ogromnych ilo ci dokumentów
rozmaitego przeznaczenia, których pilno i znaczenie s zró nicowane. Nie sposób uzna , e
przedstawienie, czyli zakomunikowanie, dokumentów takich jak umowa z podwykonawc , mogłoby
nie okre la intencji składaj cego i nast pi w innej formie ni pisemna.
2. Po wtóre, wykonawca obowi zany jest doł czy cz
dokumentacji dotycz cej wykonania
robót powierzanych podwykonawcy. Nie mo na zgodzi si z zapatrywaniami, e jest to wymaganie
nieistotne, gdy inwestor dysponuje cało ci dokumentacji technicznej i ekonomicznej. Wła nie to
wymaganie potwierdza ochronn funkcj przepisu § 2. Współczesna dokumentacja du ej inwestycji jak wiadomo powszechnie - składa si z wielu tomów opracowa urbanistycznych, projektowych i
ekonomicznych. Konwencjonalny j zyk umów mo e nie oddawa wszystkich przesłanek niezb dnych
do oceny wieloaspektowego ryzyka powierzenia przez wykonawc innemu podmiotowi realizacji
zada wchodz cych w zakres inwestycji. Ponadto wchodzi w gr element czasu ze wzgl du na krótki
termin 14 dni do podj cia decyzji odno nie do udzielenia zgody, st d wiadoma zgoda obejmuj ca
ryzyko zapłaty (§ 5) musi opiera si na pełnym rozeznaniu przesłanek faktycznych.
Uproszczeniem problemu były głosy w toku debaty sejmowej minimalizuj ce ryzyko inwestora
sugestiami o mo liwo ci maj tkowego ubezpieczenia si inwestora. W rzeczywisto ci jego cel
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gospodarczy zamyka si w odbiorze obiektu ( art. 647 kc) a nie w grze wokół zmniejszenia swej
odpowiedzialno ci wobec osób trzecich, z którymi nie ł czyła go umowa. Ubezpieczenia podnosz
koszty inwestycji, co w ko cowym efekcie odbija si na ogół na konsumentach. Nie mo na równie
poprzesta na konstatacji, e inwestor mo e wyrazi sprzeciw wobec dania zgody, skoro zło ono
procesu inwestycyjnego i ryzyko zdarze nieprzewidzianych wymusza niejednokrotnie wybór mi dzy
zgod na podwykonawstwo a ryzykiem nieterminowego zako czenia inwestycji. Przy finansowaniu
kredytowym niesie to ze sob powa ne zagro enia finansowe. Niepo danym zjawiskiem byłoby te
wycofywanie si inwestorów z nowoczesnej formy inwestycji polegaj cej na zlecaniu organizacji
skomplikowanego zadania techniczno-ekonomicznego generalnemu wykonawcy. Tworzenie przez
inwestorów własnych biur inwestycyjnych w obawie przed obci eniem wielokrotn
odpowiedzialno ci za te same zadania na podstawie okoliczno ci trudnych do weryfikacji w toku
budowy obni ałoby poziom ycia gospodarczego i cofało je do form ju przebrzmiałych.
3. Dopuszczalno przedstawienia przez wykonawc projektu umowy wskazuje, e zgoda
inwestora mo e by udzielona z góry. Nie ma wi c tak e podstaw aby wył czy stosowanie art. 63 § 1
kc w cz ci dotycz cej potwierdzenia zło onego ju o wiadczenia (zawarcia umowy o
podwykonawstwo). W jednym, jak i drugim przypadku warunkiem zgody jest jednak spełnienie przez
wykonawc wymaga przewidzianych w art. 647[1] § 2 kc.
4. Poniewa ustawa przewiduje dla umowy mi dzy wykonawc a podwykonawc form pisemn
i rygor niewa no ci (art. 647[1] § 4) równie o wiadczenie inwestora obejmuj ce jego zgod powinno
by , stosownie do art. 63 § 2 kc, zło one w tej samej formie. Stan potencjalny wyra enia zgody na
pi mie trwa przez cały okres 14 dni od chwili przedstawienia dania wykonawcy. Dopiero po
upływie wskazanego okresu ma zastosowanie konstrukcja zgody dorozumianej oparta na
domniemaniu ( „uwa a si ” ). Domniemanie to mo e by obalone np. w razie wykazania, e nie
doszło do przedstawienia umowy lub jej projektu oraz odpowiedniej cz ci dokumentacji. Skuteczno
zgody osoby trzeciej o tak doniosłych skutkach wymaga rozpoznania jej nast pstw, dlatego wymaga
warunków do pełnego i szczegółowego rozeznania jej postanowie podmiotowych i przedmiotowych.
Tre art. 647[1] § 2 kc, dopuszczaj cego wyra nie danie zgody przed zawarciem umowy (w
fazie istnienia jej projektu), nie wskazuje na istnienie powa nych w tpliwo ci w tym przedmiocie,
skoro twierdz ca odpowied nasuwa si na podstawie wykładni j zykowej, tym bardziej, e wybór
chwili jej udzielenia nie wpływa na zabezpieczenie zapłaty podwykonawcy ani na mo liwo
okre lenia granic podmiotowych i przedmiotowych ewentualnej odpowiedzialno ci inwestora oraz
sposobu zabezpieczenia przed kilkukrotn zapłat za te same roboty.
Je li chodzi o podniesiony problem zgody dorozumianej, to brak w postanowieniu nale ytej
konkretyzacji stanu faktycznego przyjmowanego (nawet hipotetycznie) za podstaw subsumcji oraz
alternatywne uj cie pytania w stosunku do zgody udzielonej przed zawarciem umowy, jak i w
stosunku do obowi zku przedstawienia umowy lub jej projektu wraz z dokumentacj , uniemo liwia
sformułowanie rozstrzygni cia. Nale y pami ta , e zakres abstrakcji pytania przedstawianego na
podstawie art. 390 § 1 kpc jest ograniczony wymaganiem istnienia zwi zku zagadnienia prawnego z
rozstrzygan spraw . Z przepisu wynika wprost, e uchwała mo e by podj ta odno nie do
w tpliwo ci powstałych przy rozpoznawaniu apelacji. Konieczno
istnienia zwi zku mi dzy
w tpliwo ciami prawnymi a rozstrzygni ciem rodka odwoławczego jest potwierdzona ograniczeniem
mocy wi cej uchwały do rozpoznawanej sprawy.
Wykładnia art. 647[1] § 2 kc pozwala jednak wnioskowa równie o takim sposobie wyra enia
woli w przedmiocie zgody. Z dotychczasowych rozwa a wynika zasadnicze znaczenie
przedstawienia inwestorowi umowy lub projektu. Dopełnienie tej czynno ci jest warunkiem prawnym
powstania odpowiedzialno ci na podstawie art. 647[1] § 5 kc i broni unormowanie przed zarzutem
nieusprawiedliwionego przerzucenia obowi zku wiadczenia na podmiot nieb d cy stron czynno ci
prawnej stanowi cej podstaw zobowi zania. Po dor czeniu inwestorowi tekstu umowy lub jej
projektu, o wiadczenia inwestora podlegaj ustawowo uregulowanej formie pisemnej.
Odno nie do sprzeciwu lub zastrze e (inwestora) wynika to z art. 647[1] § 2 zd. drugiego kc,
natomiast form zgody (o wiadczenia pozytywnego) reguluje art. 63 § 2 kc dotycz cy wszystkich
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wariantów wymienionych w art. 63 § 1 kc. Inwestor nie ma wi c w tym okresie mo liwo ci
skutecznego wyra enia swej woli w inny sposób, a po upływie terminu 14 dni skutki milczenia okre la
równie ustawa. Te same reguły nale y stosowa do zgody uprzedzaj cej zawarcie umowy, tj. w razie
przedstawienia projektu umowy, oraz do zgody udzielanej po jej zawarciu (potwierdzenia). W razie
nieprzedstawienia, przy daniu zgody inwestora, umowy lub jej projektu oraz cz ci dokumentacji,
skutki wynikaj ce z jej zawarcia równie w zakresie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
obowi zuj tylko inter partes natomiast nie powstaje odpowiedzialno solidarna inwestora na
podstawie art. 647[1] § 5 kc.
Odmienny pogl d, dopuszczaj cy ustalanie istnienia zgody bez uprzedniego spełnienia wymogów
okre lonych w § 2 przy daniu zło enia o wiadczenia osoby trzeciej stanowiłby okazj do prób
wyłudzenia wiadczenia od podmiotu nieb d cego stron umowy i prowadziło do zb dnych
konfliktów. Nie mogło to by zgodne z wol ustawodawcy na co wskazuje nakaz okre lania z góry
przedmiotu robót przewidywanych dla podwykonawców (art. 647[1] § 1 kc) a przede wszystkim
wymagania zawarte w § 2, jako rodki równowa ce sytuacj prawn inwestora oraz beneficjentów
jego zgody. Zabezpieczenie zapłaty wynagrodze podwykonawcom przez inwestora bez obowi zku
spełnienia przez wykonawc wymaga okre lonych w art. 647[1] kc mo e by dokonane na podstawie
innych czynno ci prawnych np. przyst pienia do długu lub jego przej cia, por czenia, zabezpieczenia
osobistego lub rzeczowego. Wówczas jednak ródłem zobowi zania b dzie jego o wiadczenie woli
dotycz ce warunków przedmiotowo istotnych a nie zachowanie osób trzecich.
Drugie pytanie dotycz ce utrzymywania si odpowiedzialno ci inwestora mimo zapłaty
dokonanej na rzecz wykonawcy S d Apelacyjny uzale nił od twierdz cej odpowiedzi na pierwsze
pytanie. Zastrze enie to było zb dne, poniewa jest oczywiste, e przyczyny wyga ni cia
odpowiedzialno ci inwestora mog dotyczy tylko odpowiedzialno ci istniej cej, a wi c powstałej po
spełnieniu wymaga okre lonych w § 2. Nie wracaj c zatem do rozwa ania wszystkich wariantów
znaczeniowych pytania sformułowanego w punkcie I, do którego odwołano si w punkcie II, S d
Najwy szy uznał, e w tpliwo s du II instancji dotyczy mo liwo ci kilkakrotnego obci enia
inwestora obowi zkiem zapłaty za t sam robot , oraz e wymaga ona rozstrzygni cia.
Odpowiedzialno inwestora - solidarna z mocy wyra nego przepisu ( art. 647[1] § 5 w zwi zku
z art. 369 kc) utrzymuje si a do zaspokojenia wierzyciela - w tym wypadku podwykonawcy ( art.
366 § 2 kc). W zwi zku z zastrze eniem S du Apelacyjnego o wypłaceniu wykonawcy całej
nale no ci (wraz z wynagrodzeniem podwykonawcy) wymaga podkre lenia, e mimo tej samej
przyczyny gospodarczej zapłaty wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy, tj. wykonania
okre lonego zadania wchodz cego w skład robót budowlanych, odpowiedzialno inwestora wobec
wykonawcy i wobec podwykonawcy wynika z dwóch ró nych zobowi za . Zastrze enia doktrynalne
podwa aj ce prawidłowo zastosowania konstrukcji solidarno ci dłu ników nie mog podwa y
sformułowania wynikaj cego z § 5, a przewidziany w art. 369 kc tryb powstawania w zła solidarnej
odpowiedzialno ci dłu ników nie mo e by poddany kontroli s dowej ani konstytucyjnej. Wskazany
wy ej skutek solidarno ci dłu ników nie pozwala stwierdzi braku podstaw do zwolnienia si
inwestora od odpowiedzialno ci na podstawie zarzutu, e zaspokoił wykonawc , tj. wierzyciela z
innego stosunku zobowi zaniowego. Ustawodawca przyj ł widocznie, e roszczenie regresowe ( art.
376 kc) stanowi odpowiedni rodek wyrównywania ewentualnego uszczerbku wynikaj cego z
podwójnej zapłaty za to samo zadanie. Zało enie takie mo e si okaza nietrafne w razie upadło ci lub
zawarcia układu korzystnego dla wykonawcy, co wskazuje na konieczno wykładni art. 647[1] § 2 kc
uwzgl dniaj cej ochron interesu inwestora w fazie podejmowania decyzji o wyra eniu zgody na
umow z podwykonawc .
Przytoczone rozwa ania uzasadniaj podj cie na podstawie art. 390 § 1 kpc uchwały
sformułowanej na wst pie.
3.1.26. Pełnomocnictwo
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Kolejnym dokumentem, których Komisja Przetargowa mo e da jest pełnomocnictwo do podpisania
oferty i innych czynno ci wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, je eli
oferty nie podpisuje( ) czy innych czynno ci nie wykonuje( ) osoba(y) wymienione w dokumencie
rejestrowym. Z uwagi na to, e fakt udzielenia pełnomocnictwa nie jest odnotowywany w Krajowym
Rejestrze S dowym, Komisja Przetargowa winna
da doł czenia do oferty pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo jako jednostronne o wiadczenie woli mocodawcy, na mocy którego pełnomocnik
staje si upowa niony do działania w jego imieniu. Sprawy pełnomocnictwa reguluj przepisy
Kodeksu cywilnego:
Art. 95. § 1. Z zastrze eniem wyj tków w ustawie przewidzianych albo wynikaj cych z
wła ciwo ci czynno ci prawnej, mo na dokona czynno ci prawnej przez
przedstawiciela.
§ 2. Czynno prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania
poci ga za sob skutki bezpo rednio dla reprezentowanego.
Art. 96.
Umocowanie do działania w cudzym imieniu mo e opiera si na ustawie
(przedstawicielstwo ustawowe) albo na o wiadczeniu reprezentowanego
(pełnomocnictwo).
Art. 97
Osob czynn w lokalu przedsi biorstwa przeznaczonym do obsługiwania
publiczno ci poczytuje si w razie w tpliwo ci za umocowan do dokonywania
czynno ci prawnych, które zazwyczaj bywaj dokonywane z osobami
korzystaj cymi z usług tego przedsi biorstwa.
Art. 98
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynno ci zwykłego zarz du.
Do czynno ci przekraczaj cych zakres zwykłego zarz du potrzebne jest
pełnomocnictwo do poszczególnej czynno ci.
Art. 99 § 1 Je eli do wa no ci czynno ci prawnej potrzebna jest szczególna forma,
pełnomocnictwo do dokonania tej czynno ci powinno by udzielone
w tej samej formie.
§ 2 Pełnomocnictwo ogólne powinno by pod rygorem niewa no ci udzielone
na pi mie.
Art.103 § 1 Je eli zawieraj cy umow jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy
jego zakres , wa no umowy zale y od jej potwierdzenia przez osob , w której
imieniu umowa została zawarta.
§ 2 Druga strona mo e wyznaczy osobie, w której imieniu umowa została zawarta,
odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje si ona wolna po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 3 W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umow w cudzym imieniu, obowi zany
jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz
do naprawienia szkody, któr strona poniosła przez to, e zawarła umow nie
wiedz c o braku umocowania lub przekroczeniu jego zakresu.
Art.104
Jednostronna czynno prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania
lub z przekroczeniem jego zakresu jest niewa na. Jednak e gdy ten, komu
zostało zło one o wiadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził si na działanie
bez umocowania, stosuje si odpowiednio przepis o zawarciu umowy bez
umocowania.
Z uwagi na fakt, e ustawa nakłada na wykonawc obowi zek sporz dzenia oferty na pi mie, równie
pełnomocnictwo winno by sporz dzone na pi mie. Podpisanie oferty przez osob (y) nie
wymienion (e) w dokumencie rejestrowym skutkowa b dzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
89 ust.1 pkt 8 ustawy jako niewa nej na podstawie odr bnych przepisów (Kc).
3.1.27. Oznakowanie ofert
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Przygotowuj c SIWZ, Komisja przetargowa powinna pami ta o zamieszczeniu w niej informacji dla
wykonawcy o sposobie oznakowania składanych ofert. Dla przykładu w SIWZ powinien znale si
nast puj cy zapis:
Ofert nale y zło y w zamkni tej kopercie, zapiecz towanej w sposób gwarantuj cy zachowanie
poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej nienaruszalno do terminu otwarcia ofert.
Opakowanie winno by oznaczone nazw (firm ) i adresem wykonawcy, zaadresowane do
zamawiaj cego na adres:
ZARZ D POWIATU PABIANICKIEGO
ul. Piłsudskiego 2
95 -200 PABIANICE
oraz zawiera sformułowanie:
OFERTA
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na
„ .........................................................................................................................................”
przeprowadzanego w trybie ...........................................................................................
Nie otwiera przed godz. .......... w dniu ...................................................................... r.
3.1.28. Przygotowanie i zatwierdzanie tre ci SIWZ
Ostateczny projekt SIWZ przygotowuje Komisja Przetargowa. Komisja Przetargowa winna uzyska
pozytywn opini radcy prawnego dotycz c wzoru umowy, potwierdzon stosownym zapisem i
piecz tk oraz podpisem radcy prawnego.
W przypadku zamówienia na roboty budowlane integraln cz ci SIWZ jest kompletna
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
lub program funkcjonalno – u ytkowy.
Przy przygotowaniu SIWZ Komisja Przetargowa powinna prawidłowo okre li sposób przygotowania
oferty przez wykonawc . Poj cie oferty jest poj ciem z zakresu prawa cywilnego ( art. 65 § 1
Kodeksu cywilnego). Przez ofert rozumie si o wiadczenie woli jednej strony skierowane do
drugiej strony, które zawiera propozycj zawarcia umowy i okre la istotne jej postanowienia.
Natomiast według słownika j zyka polskiego zał cznik to dokument, pismo doł czone do innego
dokumentu, stanowi ce zwykle jego uzupełnienie. Bior c pod uwag powy sze, Komisja
Przetargowa powinna w SIWZ okre li , e oferta powinna by zło ona na formularzu oferty wraz z
innymi dokumentami wymaganymi przez zamawiaj cego. Formularz oferty i pozostałe dokumenty
powinny by sporz dzone przez wykonawc według wzorów przygotowanych przez Zamawiaj cego.
Tre SIWZ podlega zatwierdzeniu przez Pełnomocnika. Wraz ze SIWZ Komisja Przetargowa
przekazuje Pełnomocnikowi:
1) protokół z posiedzenia Komisji, na którym przyj ta została SIWZ,
2) „Notatk słu bow ” ustalaj c warto szacunkow zamówienia, wraz z niezb dnymi
dokumentami na podstawie których została ustalona warto szacunkowa zamówienia,
3) „Wniosek o ustalenie trybu post powania o udzielenie zamówienia publicznego”,
4) projekt ogłoszenia,
5) Zawiadomienie do Prezesa UZP, je eli jest ono wymagane.
Cen sprzeda y SIWZ ustala Komisja Przetargowa bior c pod uwag ilo
stron (wraz z
zał cznikami). Opłat za SIWZ pobiera si wył cznie w przypadku post powania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto nie pobiera
si opłaty za SIWZ licz c do 10 stron ł cznie z zał cznikami.
Cena specyfikacji do 20 stron
- 10,00 zł
- 132 -

Cena specyfikacji od 20 do 50 stron - 20,00 zł
Cena specyfikacji od 50 do 100 stron - 40,00 zł
Cena specyfikacji powy ej 100 stron - 50,00 zł
W przypadku wi kszej ilo ci stron SIWZ, cen ustala Zarz d Powiatu na wniosek Komisji
Przetargowej zaopiniowany przez Pełnomocnika.
Rachunki dotycz ce sprzeda y SIWZ wystawia Sekretarz Komisji Przetargowej.
3.2.

Postanowienia ustawy dotycz ce Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w poszczególnych trybach

3.2.1. Przetarg nieograniczony
Zgodnie z art. 36 ustawy SIWZ w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego musi zawiera co najmniej postanowienia w nim zawarte.
Oznacza to, i zamawiaj cy winien w SIWZ bezwzgl dnie opisa wszystkie informacje wymagane w
tym artykule. Je eli np. zamawiaj cy nie przewiduje zamówie uzupełniaj cych, winien w SIWZ
zawrze nast puj c informacj : „ Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie uzupełniaj cych, o których
mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy ”.
W post powaniach, których warto jest mniejsza ni progi unijne, SIWZ mo e nie zawiera
nast puj cych informacji (art. 36 ust.3 ustawy):
- wykazu o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu,
- wymaga dotycz cych wadium,
- wymaga dotycz cych zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
SIWZ zamówienia udost pnia si na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznym albo publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii
Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust.1 ustawy).
Na wniosek wykonawcy zamawiaj cy przekazuje w terminie 5 dni SIWZ. Wył cznie w przetargu
nieograniczonym, zamawiaj cy mo e da opłaty za SIWZ, która mo e pokrywa wył cznie koszty
jej druku oraz przekazania (art. 42 ust. 2 ustawy).
3.2.2. Przetarg ograniczony
SIWZ w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego musi zawiera wszystkie informacje wymagane w przetargu nieograniczonym z
wyj tkiem ( art. 51 ust. 4 ustawy):
- opisu warunków udziału w post powaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,
- wykazu o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu.
W post powaniach, których warto jest mniejsza ni progi unijne, SIWZ mo e nie zawiera
nast puj cych informacji (art. 36 ust.3 ustawy):
- wymaga dotycz cych wadium,
- wymaga dotycz cych zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
SIWZ zamawiaj cy przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 51 ust. 4).
3.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem
SIWZ w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z
ogłoszeniem musi zawiera wszystkie informacje wymagane w przetargu nieograniczonym z
wyj tkiem ( art. 57 ust. 5 ustawy):
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- opisu warunków udziału w post powaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,
- wykazu o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu.
- terminu zwi zania ofert ,
- miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.
W post powaniach, których warto jest mniejsza ni progi unijne, SIWZ mo e nie zawiera
nast puj cych informacji (art. 36 ust.3 ustawy):
SIWZ w negocjacjach bez ogłoszenia musi zawiera wszystkie informacje wymagane w przetargu
nieograniczonym z wyj tkiem ( art. 64 ust. 3 ustawy):
SIWZ zamawiaj cy przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert wst pnych (art.
57 ust. 5 ustawy ).
3.2.4 Dialog konkurencyjny
SIWZ w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu
konkurencyjnym musi zawiera wszystkie informacje wymagane w przetargu nieograniczonym z
wyj tkiem ( art. 60e ust. 3 ustawy):
- opisu warunków udziału w post powaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,
- wykazu o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu.
W post powaniach, których warto jest mniejsza ni progi unijne, SIWZ mo e nie zawiera
nast puj cych informacji (art. 36 ust.3 ustawy):
- wymaga dotycz cych wadium,
- wymaga dotycz cych zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
SIWZ zamawiaj cy przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do dialogu, na podstawie rozwi za
przedstawionych podczas dialogu ( art. 60e ust. 3 ustawy).
3.2.5. Negocjacje bez ogłoszenia
SIWZ w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia musi zawiera wszystkie informacje wymagane w przetargu nieograniczonym z
wyj tkiem ( art. 64 ust. 3 ustawy):
- opisu warunków udziału w post powaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków,
W post powaniach, których warto jest mniejsza ni progi unijne, SIWZ mo e nie zawiera
nast puj cych informacji (art. 36 ust.3 ustawy):
- wymaga dotycz cych wadium,
- wymaga dotycz cych zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
SIWZ zamawiaj cy przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert ( art. 64 ust. 3
ustawy).
3.2.6. Zamówienie z wolnej r ki
W post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie zamówienia z
wolnej r ki, stosownie do postanowie art. 68 ust.1 ustawy, zamawiaj cy wraz z zaproszeniem do
negocjacji przekazuje wykonawcy informacje niezb dne do przeprowadzenia post powania, w tym
istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Zdanie drugie art. 68 ust.1
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ustawy stanowi, e przepisów art. 36 ust.1 – 3 nie stosuje si . Natomiast zdanie trzecie tego artykułu
stanowi, e przepisy art. 36 ust. 4 -5 stosuje si odpowiednio.
Bior c pod uwag powy sze postanowienia ustawy, wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiaj cy
powinien przekaza wykonawcy nast puj ce informacje:
1. Nazwa zamawiaj cego,
2. Tryb zamówienia i podstawa jego zastosowania,
3. Przedmiot zamówienia,
4. Termin realizacji zamówienia,
5. Termin negocjacji,
6. Miejsce negocjacji,
7. Wskazanie przez wykonawc cz ci zamówienia, której wykonanie powierza
podwykonawcom,
8. Wskazanie przez zamawiaj cego, która cz
zamówienia nie mo e by powierzona
podwykonawcom,
9. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy,
10. Opis warunków udziału w post powaniu,
11. Wykaz dokumentów lub o wiadcze , jakie ma dostarczy wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu,
12. Opis sposobu przygotowania dokumentów,
13. Forma porozumiewania si z zamawiaj cym,
14. Osoby upowa nione do kontaktu z wykonawc .
3.2.7. Zapytanie o cen
SIWZ w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cen
musi zawiera wszystkie informacje wymagane w przetargu nieograniczonym z wyj tkiem ( art. 71
ust. 2 ustawy):
- wymaga dotycz cych wadium,
- wymaga dotycz cych zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
SIWZ zamawiaj cy przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 71 ust.2
ustawy).
3.2.8. Licytacja elektroniczna
Do licytacji elektronicznej nie stosuje si przepisów art. 36 ustawy, a wi c nie zachodzi konieczno
sporz dzenia i przekazywania SIWZ (art. 81 ustawy).
4. POZOSTAŁE CZYNNO CI KOMISJI PRZETARGOWEJ W PRZYGOTOWANIU
POST POWANIA
4.1.Sprzeda SIWZ
Sekretarz Komisji odnotowuje sprzeda lub wysyłk SIWZ, zapisuj c dane adresowe kupuj cego oraz
nazwisko osoby przedstawiciela firmy. Rejestru sprzedanych lub wysłanych SIWZ odnotowuje si
na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 25. W przypadku zamówienia na SIWZ
przesłanego poczt , faksem lub poczt elektroniczn , fakt ten odnotowuje si w rejestrze, zał czaj c
jednocze nie stosowne pismo wykonawcy.
4.2.Zło enie informacji o wadium do Wydziału Finansowego
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Komisja Przetargowa informuje Wydział Finansowy Starostwa o ogłoszeniu post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz o ustalonej wysoko ci wadium i dopuszczonych w SIWZ
formach i terminie jej wniesienia przez wykonawców. Informacj sporz dza si na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika nr 26. Dokument ten przygotowuje Sekretarz Komisji a podpisuje
Przewodnicz cy Komisji Przetargowej.
4.3.Udzielanie informacji wykonawcom, zebranie wykonawców
Istotnym uprawnieniem wykonawców jest mo liwo zwrócenia si do zamawiaj cego o wyja nienie
tre ci SIWZ, ale na co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przetargu
ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem przeprowadzanych w trybie pilnym – co najmniej 4 dni
przed terminem składania ofert. W przypadku zgłoszenia zapyta co do tre ci SIWZ, Komisja
Przetargowa niezwłocznie udziela wyja nie . Otrzymane zapytania nale y zał czy do dokumentacji
post powania. Tre wyja nie przesyła wszystkim wykonawcom, którym dor czono SIWZ bez
ujawniania ródła zapytania, a je eli SIWZ udost pniana jest na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie. Odpowied dla wykonawcy, który zwrócił si o wyja nienie sporz dza si na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 27 a pozostałym wykonawcom na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 27a. Do dokumentacji post powania nale y doł czy „zwrotne po wiadczenie
odbioru” potwierdzaj ce fakt przesłania wyja nie . Projekt tre ci wyja nie przygotowuje Sekretarz
Komisji a po zaakceptowaniu przez Komisj Przetargow zatwierdza i podpisuje Pełnomocnik. Je eli
SIWZ jest udost pniana na stronie internetowej, Sekretarz Komisji tre zapyta wraz z wyja nieniami
zamieszcza na tej stronie.
Je eli zachodzi taka potrzeba, Komisja Przetargowa mo e zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 3
ustawy zwoła zebranie wszystkich wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych tre ci
SIWZ. Zaproszenie na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 27b przygotowuje Sekretarz
Komisji i przedkłada je do podpisu Pełnomocnikowi. Je eli SIWZ jest udost pniania na stronie
internetowej, informacj o terminie zebrania Sekretarz Komisji zamieszcza tak e na tej stronie. Z
zebrania wykonawców sporz dza si informacj zawieraj c zgłoszone na zebraniu zapytania o
wyja nienie tre ci SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania ródeł zapyta . Informacj
przygotowuje Sekretarz Komisji Przetargowej na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 27c a
podpisuje Pełnomocnik. Informacj z zebrania dor cza si niezwłocznie wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, a je eli SIWZ jest udost pniania na stronie internetowej, zamieszcza si tak e na
tej stronie. Czynno ci te wykonuje Sekretarz Komisji.
4.4. Modyfikacja SIWZ
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Przetargowa mo e w ka dym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikowa SIWZ. Dokonan w ten sposób modyfikacj
Komisja Przetargowa niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a
je eli SIWZ jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza si tak e na tej stronie(art. 38 ust. 4
ustawy).
Modyfikacja tre ci SIWZ nie mo e dotyczy kryteriów oceny ofert, a tak e warunków udziału w
post powaniu oraz sposobu oceny ich spełniania (art. 38 ust. 5 ustawy). Zakaz ten jest bezwzgl dny i
dotyczy wszystkich trybów udzielania zamówienia, w których sporz dzana jest specyfikacja.
Zamawiaj cy przedłu a termin składania ofert, je eli w wyniku modyfikacji SIWZ niezb dny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach, z tym e je eli warto jest równa lub
przekracza progi unijne, termin przedłu a si co najmniej o 7 dni (art. 38 ust. 6 ustawy ).
Informacj o modyfikacji SIWZ i o przedłu eniu terminu składania ofert przygotowuje Komisja
Przetargowa na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 28. Informacj akceptuje i podpisuje
Pełnomocnik. O przedłu eniu terminu składania ofert zamawiaj cy niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a je eli SIWZ jest udost pniana na stronie
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internetowej, zamieszcza t informacj na tej stronie (art. 38 ust. 7 ustawy ). Czynno ci te wykonuje
Sekretarz Komisji.
4.5.Przyjmowanie ofert
Oferty przyjmuje Sekretarz Komisji Przetargowej. Przyj cie oferty odnotowuje si w rejestrze na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 29. Na kopercie zewn trznej zło onej oferty Sekretarz
Komisji Przetargowej dokonuje odcisku piecz ci z datownikiem oraz odnotowuje godzin przyj cia
oferty. Ponadto Sekretarz Komisji Przetargowej nadaje numer kolejny przyj tej oferty według
kolejno ci wpływu i wydaje dowód przyj cia oferty na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr
30. Sekretarz Komisji Przetargowej przyjmuje równie oferty nadesłane poczt lub przesyłk
kuriersk . Tryb post powania jest taki sam, jak w przypadku przyj cia oferty zło onej bezpo rednio
przez wykonawc . Niedopuszczalne jest przyjmowanie ofert przez Kancelari Biura Zarz du Powiatu.
4.6.Przygotowanie druków dokumentacji post powania
Druki dokumentów niezb dnych w danym rodzaju post powania przygotowuje Sekretarz Komisji
Przetargowej, w szczególno ci zapewniaj c odpowiedni ilo druków protokołu post powania wraz z
zał cznikami. Druki nale y opiecz towa piecz tk Zarz du Powiatu i nanie na nich znak sprawy
zgodnie z „Instrukcj Kancelaryjn ” i „Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Pabianicach”.
4.7. Inne czynno ci Komisji Przetargowej
Zadania Komisji Przetargowej zostały okre lone w odr bnej Uchwale Zarz du
4. 8. Przyjmowanie wadium
Wadium wykonawca zgodnie z postanowieniami SIWZ wnoszone w pieni dzu wykonawca wpłaca na
wskazane konto bankowe a w innych formach wykonawca oryginał dokumentu zabezpieczenia
oferty wadium deponuje w kasie Starostwa a po wiadczon kserokopi zał cza do oferty. Pismo
o informacji o wysoko ci wadium i form w jakich ma by ono wnoszone przygotowuje Sekretarz
Komisji Przetargowej. Sekretarz Komisji Przetargowej przekazuje podpisane pismo Naczelnikowi
Wydziału Finansowego Starostwa zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.
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IV. INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW, ZAPROSZENIE
DO NEGOCJACJI, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WST PNYCH I OFERT
1. PRZETARG OGRANICZONY
Wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składaj wnioski o dopuszczenie do
udziału w przetargu ograniczonym. Wraz z wnioskiem wykonawca składa o wiadczenie o spełnieniu
warunków udziału w post powaniu, a je eli zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych
spełnianie tych warunków, równie te dokumenty (art. 50 ustawy). Sekretarz Komisji Przetargowej
wraz z ogłoszeniem zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego druk wniosku o
dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr
31 oraz druk o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu na formularzu zgodnym
z tre ci zał cznika Nr 16.
Po zło eniu wniosków przez wykonawców na publiczne ogłoszenie o zamówieniu o dopuszczenie do
udziału w przetargu ograniczonym, Komisja Przetargowa niezwłocznie dokonuje oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w post powaniu. Po dokonaniu tej oceny Komisja
niezwłocznie przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 32 informacj o
wynikach oceny spełniania warunków udziału w post powaniu i otrzymanych ocenach. Informacj t
niezwłocznie przekazuje wykonawcom, którzy zło yli wnioski o dopuszczenie do udziału w
post powaniu (art. 51 ust.1a ustawy).Nast pnie Komisja Przetargowa przygotowuje projekt listy
wykonawców, którzy spełniaj warunki udziału w post powaniu i którzy zostan zaproszeni do
składania ofert, w liczbie uprzednio zatwierdzonej przez Pełnomocnika. Projekt listy wykonawców
Komisja Przetargowa przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 33. Ponadto
Komisja przygotowuje projekt zaproszenia do składania ofert na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 34 . Wszystkie formularze wymienione powy ej wymagaj zatwierdzenia i podpisania
przez Pełnomocnika.
2. NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM
Wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składaj wnioski o dopuszczenie do
udziału w negocjacjach z ogłoszeniem . Wraz z wnioskiem wykonawca składa o wiadczenie o
spełnieniu warunków
udziału w post powaniu, a je eli zamawiaj cy
da dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie tych warunków, równie te dokumenty (art. 50 w zwi zku z art. 56 ust.
2 ustawy). Sekretarz Komisji Przetargowej zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego
wraz z ogłoszeniem druk wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 35 oraz druk o wiadczenia o spełnieniu warunków
udziału w post powaniu na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 16.
Po zło eniu wniosków przez wykonawców na publiczne ogłoszenie o zamówieniu o dopuszczenie do
udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, Komisja Przetargowa niezwłocznie dokonuje oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w post powaniu. Po dokonaniu oceny Komisja niezwłocznie
przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 36 informacj o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w post powaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.
Informacj t niezwłocznie przekazuje wykonawcom, którzy zło yli wnioski o dopuszczenie do
udziału w post powaniu (art. 57 ust.1 ustawy).Nast pnie Komisja Przetargowa przygotowuje projekt
listy wykonawców, którzy spełniaj warunki udziału w post powaniu, którzy zostan zaproszeni do
składania ofert, w liczbie uprzednio zatwierdzonej przez Pełnomocnika. Projekt listy wykonawców
Komisja Przetargowa przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 37. Ponadto
Komisja przygotowuje projekt zaproszenia do składania ofert wst pnych na formularzu zgodnym z
tre ci zał cznika Nr 38. Po zło eniu przez wykonawców ofert wst pnych, Komisja Przetargowa
zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy zło yli oferty wst pne niepodlegaj ce
odrzuceniu, wskazuj c termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (art. 58 ust.1
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ustawy). Zaproszenie do negocjacji Komisja sporz dza na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika
Nr 39. Po zako czeniu negocjacji Komisja Przetargowa mo e doprecyzowa lub uzupełni SIWZ
wył cznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji (art. 59 ust.1 ustawy). Zamawiaj cy
zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert (art. 60 ust.1 ustawy).
Stosowne zaproszenie przygotowuje Komisja Przetargowa na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 40. Wszystkie formularze wymienione powy ej wymagaj zatwierdzenia i podpisania
przez Pełnomocnika.
3. DIALOG KONKURENCYJNY
Wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składaj wnioski o dopuszczenie do
udziału w dialogu. Wraz z wnioskiem wykonawca składa o wiadczenie o spełnieniu warunków
udziału w post powaniu, a je eli zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spełnianie tych
warunków, równie te dokumenty (art. 50 w zwi zku z art. 60c ust. 2 ustawy). Sekretarz Komisji
Przetargowej zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego wraz z ogłoszeniem druk
wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 41
oraz druk o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu na formularzu zgodnym z
tre ci zał cznika Nr 16.
Po zło eniu wniosków przez wykonawców na publiczne ogłoszenie o zamówieniu o dopuszczenie do
udziału w dialogu, Komisja Przetargowa niezwłocznie dokonuje oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w post powaniu. Po dokonaniu tej oceny Komisja niezwłocznie przygotowuje na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 42 informacj o wynikach oceny spełniania warunków
udziału w post powaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. Informacj t
niezwłocznie przekazuje wykonawcom, którzy zło yli wnioski o dopuszczenie do udziału w
post powaniu (art. 60d ust.1 ustawy).Nast pnie Komisja Przetargowa przygotowuje projekt listy
wykonawców, którzy spełniaj warunki udziału w post powaniu, którzy zostan zaproszeni do
dialogu, w liczbie uprzednio zatwierdzonej przez Pełnomocnika. Projekt listy wykonawców Komisja
Przetargowa przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 43. Ponadto Komisja
przygotowuje projekt zaproszenia do dialogu na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 44.
Zamawiaj cy prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie okre li , w wyniku porównania
rozwi za proponowanych przez wykonawców, je eli jest to konieczne, rozwi zanie lub rozwi zania
najbardziej spełniaj ce jego potrzeby. O zako czeniu dialogu zamawiaj cy niezwłocznie informuje
uczestnicz cych w nim wykonawców (art. 60e ust. ustawy). Zamawiaj cy mo e przed zaproszeniem
do składania ofert dokona zmiany wymaga b d cych przedmiotem dialogu ( art. 60e ust.2
ustawy). Zamawiaj cy zaprasza wykonawców, z którymi prowadził dialog, do składania ofert (art.
60e ust.3 ustawy). Stosowne zaproszenie przygotowuje Komisja Przetargowa na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 45. Wszystkie formularze wymienione powy ej wymagaj
zatwierdzenia i podpisania przez Pełnomocnika.
4. NEGCJACJE BEZ OGŁOSZENIA
Komisja Przetargowa przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 46, projekt
listy wykonawców wraz z uzasadnieniem, którym zostanie przekazane zaproszenie do negocjacji, w
liczbie uprzednio zatwierdzonej przez Pełnomocnika. Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, przekazuj c wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do
negocjacji (art. 63 ust.1 ustawy). Komisja przygotowuje projekt zaproszenia do negocjacji na
formularzu zgodnym tre ci zał cznika Nr 47. Stosownie do postanowie art. 60 ust.1 ustawy w
zwi zku z art. 65 ustawy zamawiaj cy zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje do
składania ofert. Komisja Przetargowa przygotowuje zaproszenie do składania ofert na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 48 i przedkłada je do zatwierdzenia i podpisu Pełnomocnikowi.
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5. ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ R KI
Komisja Przetargowa sporz dza zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r ki na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 49. Zaproszenie wymaga akceptacji i podpisu
Pełnomocnika.
Z przeprowadzonych negocjacji Komisja Przetargowa sporz dza „Protokół z przeprowadzonych
negocjacji” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 50.
6. ZAPYTANIE O CEN
Zamawiaj cy wszczyna post powanie w trybie zapytania o cen , zapraszaj c do składania ofert tak
liczb wykonawców wiadcz cych w ramach prowadzonej działalno ci dostawy lub usługi b d ce
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencj oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej
ni 5 (art. 71 ust. 1 ustawy). Projekt listy wykonawców wraz z uzasadnieniem, którym zostanie
przesłane zaproszenie do składania ofert, w liczbie uprzednio zatwierdzonej przez Pełnomocnika,
Komisja Przetargowa przygotowuje na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 51. Po
zatwierdzeniu przez Pełnomocnika listy wykonawców, Komisja przygotowuje projekt zaproszenia do
składania ofert na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 52 i przedkłada go do zatwierdzenia
i podpisu Pełnomocnikowi.
7. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy mog składa oferty
orientacyjne, przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów (art. 105 ust.1ustawy). Wraz
z ofert orientacyjn wykonawca składa o wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w
post powaniu, a je eli zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spełnienie tych warunków,
równie te dokumenty. Zamawiaj cy dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłu szym ni
15 dni od dnia jej otrzymania (art. 105 ust. 4 ustawy). Zamawiaj cy informuje niezwłocznie
wykonawc o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne
(art. 105 ust. 5 ustawy). Projekt tej informacji Komisja na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 53 i przedkłada go do zatwierdzenia i podpisu Pełnomocnikowi. Sekretarz Komisji
zamieszcza zatwierdzon informacj na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego.
Przed wszcz ciem post powania o udzielenie zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów
zamawiaj cy zamieszcza w Biuletynie Zamówie Publicznych albo przekazuje Urz dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej uproszczone ogłoszenie o zamówieniu
(art. 106 ust.1 ustawy). Komisja Przetargowa sporz dza uproszczone ogłoszeniu o zamówieniu na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 54, które akceptuje i podpisuje Pełnomocnik.
W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie był
dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa ofert orientacyjn w
wyznaczonym przez zamawiaj cego terminie, nie krótszym ni 15 dni od dnia zamieszczenia tego
ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych albo przekazania Urz dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (art. 107 ust.1 ustawy). Zamawiaj cy niezwłocznie dokonuje oceny ofert
orientacyjnych. Niezwłocznie po jej zako czeniu zamawiaj cy wszczyna post powanie o udzielenie
zamówienia obj tego dynamicznym systemem zakupów zapraszaj c do składania ofert wszystkich
wykonawców dopuszczonych do tego systemu (art. 108 ust.1 ustawy).Projekt zaproszenia do
składania ofert przygotowuje Komisja Przetargowa na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr
55 i przedkłada go do zatwierdzenia i podpisu Pełnomocnikowi.
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V. OTWARCIE I OCENA OFERT
1. OTWARCIE OFERT – CZ

JAWNA

Komisja Przetargowa dokonuje publicznego otwarcia ofert w dniu i godzinie okre lonych w
ogłoszeniu i SIWZ. Sekretarz Komisji przedkłada do podpisu przedstawicielom wykonawców
obecnym na otwarciu ofert „List obecno ci przedstawicieli wykonawcy podczas publicznego
otwarcia ofert” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 56. List obecno ci zał cza si do
dokumentacji post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przed otwarciem ofert, Przewodnicz cy Komisji zarz dza sprawdzenie czy :
1) wszystkie oferty wpłyn ły w terminie okre lonym w ogłoszeniu i SIWZ,
2) czy koperty z ofertami nie zostały naruszone ,
3) czy zostało wniesione wadium i w jakiej formie ( w tej sprawie Komisja zasi ga
informacji z Wydziału Finansowego).
Komisja odsyła nie otwarte oferty oferentom , którzy :
1) nie wpłacili / wnie li wadium ,
2) wycofali swoje oferty w sposób zgodny z ustaw i SIWZ ,
Komisja ofert zło on po terminie zwraca po upływie terminu na wniesienie protestu.
Bezpo rednio przed otwarciem ofert Przewodnicz cy Komisji podaje kwot , jak zamawiaj cy
zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Powy sze zobowi zanie wynika z art. 83 ust.
3 ustawy wielokrotnie uto samiane jest z konieczno ci uniewa nienia post powania w sytuacji, gdy
podana przed otwarciem ofert kwota jest ni sza ni cena najkorzystniejszej oferty. Tymczasem katalog
przesłanek obliguj cych zamawiaj cego do uniewa nienia post powania został zawarty w art. 93 ust.
1 ustawy. Wskazany artykuł nie zawiera przesłanki skutkuj cej uniewa nieniem post powania w
przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , jak zamawiaj cy zamierza
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. We wspomnianym katalogu znajduje si zobowi zanie do
uniewa nienia post powania, je eli cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , któr
zamawiaj cy mo e przeznaczy na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust.1 pkt 4 ). Pomimo
pozornego podobie stwa tre art. 86 ust. 2 ustawy nie jest to samy z tre ci art. 93 ust.1 pkt 4,
który zobowi zuje do uniewa nienia post powania.
Zwrot „zamierza przeznaczy ” nie mo e by zrównany ze zwrotem „mo e przeznaczy ”. Kwota
jak zamawiaj cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia nie mo e by ni sza ni
warto zamówienia oszacowana z nale yt staranno ci plus podatek od towarów i usług VAT. Z
reguły kwota ta jest równa, lub niewiele wy sza, od ustalonej przez zamawiaj cego warto ci
zamówienia ( z podatkiem VAT).
Natomiast kwota, jak zamawiaj cy mo e przeznaczy na realizacj zamówienia, oznacza
maksimum mo liwo ci finansowych zamawiaj cego w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia i
w wi kszo ci przypadków wynika np. z planu finansowego zamawiaj cego.Za dopuszczalne, w
wietle obowi zuj cych przepisów, uznaje si aby kwota jak zamawiaj cy mo e przeznaczy na
zrealizowanie zamówienia była wy sza od kwoty jak zamawiaj cy zamierza przeznaczy na
sfinansowanie danego zamówienia publicznego.
Po otwarciu ka dej z ofert, Przewodnicz cy Komisji ogłasza :
1) nazw i siedzib wykonawcy,
2) cen oferty,
3) terminu wykonania zamówienia publicznego,
4) okresu gwarancji,
5) warunków płatno ci.
Szczegółowe czynno ci Komisji podczas cz ci jawnej okre la odr bna Uchwała Zarz du. Zgodnie z
art. 86 ust. 5 ustawy, Komisja Przetargowa przekazuje niezwłocznie powy sze informacje
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Informacje na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 57 przygotowuje Sekretarz Komisji Przetargowej i przedkłada do
- 141 -

podpisu Pełnomocnikowi. Po podpisaniu przez Pełnomocnika, Sekretarz Komisji przesyła dokument
wykonawc , którzy zło yli stosowny wniosek.
1.1. Składanie o wiadcze przez osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu
Ustawa w art. 17 ust. 2 stanowi, e osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia składaj , pod rygorem odpowiedzialno ci karnej za fałszywe zeznania, pisemne
o wiadczenia na druku ZP- 11 o braku lub istnieniu okoliczno ci ich wył czenia z post powania.
Zgodnie z tym przepisem do zło enia o wiadcze zobowi zane s wszystkie osoby, które wykonuj
jakiekolwiek czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia (np. ustalaj warto szacunkow
zamówienia, pracownicy zamawiaj cego przygotowuj cy kosztorys inwestorski), bez wzgl du na
charakter ich dalszego udziału w post powaniu (np. jako członka Komisji Przetargowej). Osoby
wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia podlegaj wył czeniu w przypadku
zaistnienia jednej z okoliczno ci wymienionych w art. 17 ust.1 ustawy. Czynno w post powaniu o
udzielenie zamówienia podj te przez osob podlegaj c wył czeniu po powzi ciu przez ni
wiadomo ci o okoliczno ciach wył czenia, powtarza si z wyj tkiem otwarcia ofert oraz innych
czynno ci faktycznych niewpływaj cych na wynik post powania. Z uwagi na fakt, e poszczególne
osoby wł czaj si do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ró nych
okresach post powania, Sekretarz Komisji na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 58
prowadzi wykaz osób wykonuj cych czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
z zaznaczeniem daty rozpocz cia i zako czenia wykonywania czynno ci oraz daty zło enia
o wiadczenia na druku ZP –11.
1.1.1.O wiadczenia o okoliczno ciach wył czaj cych z post powania
Zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego składaj pod rygorem odpowiedzialno ci karnej zeznania, pisemne
o wiadczenia (druk ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczno ci, w zwi zku, z którymi podlegałyby
wył czeniu z post powania. Spotkałem si z sytuacja, gdy wymagano zło enia o wiadczenia na
druku ZP - 11 przez: Skarbnika jednostki samorz du terytorialnego. Czy takie post powanie
jest wła ciwe? Skarbnik dokonuje kontrasygnaty na umowie w sprawie zamówienia publicznego,
która zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty. W omawianym przypadku skarbnik nie uczestniczył w pracach komisji
przetargowej, swój podpis składa, co najmniej po 7 dniach od zatwierdzenia wyboru oferty.
Obowi zek dokonania kontrasygnaty przez skarbnika wynika z ustaw ustrojowych (art. 46 ust ust. 3
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym103, art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz dzie powiatowym104 - art. 57 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorz dzie
województwa105) Jednocze nie skarbnik dokonuje wst pnej kontroli zgodno ci operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym zgodnie z art. 45 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.106 Jak z powy szego wynika czynno ci, które wykonał
Skarbnik wynikaj z ustaw ustrojowych oraz z ustawy o finansach publicznych, natomiast czynno ci
te nie s wykonywane na podstawie ustawy. Pracownika Wydziału Finansowego jst, który zgodnie
z ustalonymi wewn trznymi procedurami kontroli finansowej w jednostce (art. 47 ust.3 ustawy z
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), w ramach kontroli wst pnej na wewn trznym
dokumencie jednostki (tzw. Karta wydatku) potwierdza zabezpieczenie rodków w aktualnie
obowi zuj cym planie finansowym oraz w harmonogramie dochodów i wydatków na zadanie
103
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106
Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó n. zm.
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b d ce przedmiotem zamówienia publicznego. Czynno ta jest wykonywana przed wszcz ciem
post powania przez Komisj przetargow .
W zwi zku z tym zastanawiamy si , czy słusznym jest wymaganie zło enia o wiadczenia
na druku ZP-11 przez skarbnika oraz pracownika Wydziału Finansowego skoro:
- w post powaniu o udzielenie zamówienia Skarbnik nie wykonywał adnych czynno ci,
dokonuje kontrasygnaty w terminie, conajmniej po 7 dniach od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty,
- Skarbnik wykonuj c obowi zki kontroli finansowej bada zgodno ci operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- na umowie Skarbnik potwierdza pozycje planu finansowego, w którym uj te jest dane
zadanie,
- kontrola Skarbnika w adnym zakresie niema wpływu na wybór wykonawcy w
wyniku prowadzonego post powania o udzielenie zamówienia publicznego,
- pracownik Wydziału Finansowego, który potwierdza zabezpieczenie rodków
zgodnie z ustalonymi wewn trznymi procedurami kontroli finansowej w
jednostce (art. 47 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), nie bierze
udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- skarbnik oraz pracownik Wydziału Finansowego w opisanych przypadkach
wykonuj czynno ci przed wszcz ciem post powania oraz po zatwierdzeniu
post powania, natomiast ust 1 art. 17 ustawy dotyczy tylko osób wykonuj cych
czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia?
W my l art. 17 ust. 2 ustawy pisemne o wiadczenie o braku lub istnieniu okoliczno ci, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy, składaj „osoby wykonuj ce czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego". Do kr gu takich osób przynale wył cznie osoby, które wykonywały czynno ci w
post powaniu o udzielenie zamówienia od momentu jego wszcz cia do chwili jego zako czenia. Nie b d
zatem składały o wiadczenia osoby, które przygotowywały post powanie lub które wykonywały czynno ci
maj ce zwi zek z post powaniem po jego zako czeniu (tj. po zatwierdzeniu protokołu w sprawie
zamówienia publicznego). Wniosek taki mo na równie wysnu z brzmienia art. 20 ust. 2 ustawy, który
wprowadza dychotomiczny podział czynno ci zwi zanych z post powaniem o udzielenie zamówienia na
„czynno ci w post powaniu o udzielenie zamówienia" i „czynno ci zwi zane z przygotowaniem
post powania o udzielenie zamówienia". Zgodnie z tym przepisem „Kierownik zamawiaj cego mo e
powierzy komisji przetargowej dokonanie innych ni okre lone w ust. 1 czynno ci w post powaniu o
udzielenie zamówienia oraz czynno ci zwi zanych z przygotowaniem post powania o udzielenie
zamówienia." W rezultacie ani pracownik Wydziału Finansowego, który potwierdza zabezpieczenie
rodków zgodnie z ustalonymi wewn trznymi procedurami kontroli finansowej w jednostce (art. 47 ust.3
ustawy z 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych), ani Skarbnik, który dokonuje kontrasygnaty na
umowie w sprawie zamówienia publicznego, co najmniej po 7 dniach od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie s „osobami wykonuj cymi czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego", i tym samym nie składaj o wiadczenia o braku lub istnieniu okoliczno ci, o
których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
2. OCENA OFERT – CZ

NIEJAWNA

2.1.1. Poj cie oferty107
Na ofert składaj si wył cznie dokumenty wiadcz ce o sposobie wykonania zamówienia, a nie
dokumenty, które potwierdzaj spełnianie warunków udziału w post powaniu. Co winni my
rozumie pod poj ciem oferty? Zapewne wielu spo ród uczestników systemu zamówie
107

Partyka Mariusz, Poj cie oferty, „Przetargi Publiczne” Nr 5 ( 6 ) maj 2006, s. 30 – 33.
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publicznych zadawało lub nadal zadaje sobie to pytanie. Odpowied na nie jest decyduj ca dla
prawidłowej interpretacji przepisów ustawy oraz aktów wykonawczych. Gdzie tej odpowiedzi
szuka ? Je eli b dziemy poszukiwa definicji, nie znajdziemy jej ani w słowniczku ustawowym,
ani w adnym innym przepisie ustawy. Takiej definicji prawodawca nie wprowadził. Mo emy
natomiast odnie si do Kodeksu cywilnego b d te poj cie oferty wywie po rednio z Pzp,
przede wszystkim z przepisów dotycz cych składania ofert, oferty najkorzystniejszej, odrzucenia
ofert oraz zawarcia umowy.
Poniewa Pzp nie reguluje bezpo rednio poj cia oferty, w pierwszej kolejno ci nasuwa si my l,
aby w oparciu o norm art. 14 Pzp stwierdzi , i oferta to o wiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, zawieraj ce istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1 Kc). Przepis ten z
pewno ci znajdzie zastosowanie w przypadku ofert składanych w trybie prawa zamówie
publicznych. W samej ustawie normy prawne inaczej reguluj ce t kwesti znajdziemy tylko w
przypadku zamówienia z wolnej r ki, aukcji elektronicznej oraz konkursu ofert.
Szereg przepisów Kc zwi zanych ze składaniem i poj ciem oferty równie nie znajdzie tutaj
zastosowania, bowiem Pzp zawiera stosowne regulacje w tym zakresie (głównie b d to: art. 66 §
2, art. 682, art. 67, art. 70 czy 701-705 Kc).
W szczególno ci inaczej w Kc wygl da kwestia zawarcia umowy w wyniku zło enia oferty.
Zgodnie z art. 70 § 1 Kc w razie w tpliwo ci umow poczytuje si za zawart w chwili
otrzymania przez składaj cego ofert o wiadczenia ojej przyj ciu, a je eli nie jest to wymagane w chwili przyst pienia przez drug stron do wykonania umowy. W Pzp wygl da to inaczej:
nast puje wybór oferty jako odr bna czynno zamawiaj cego, a nast pnie zawarcie umowy jako
czynno kolejna. Jak wiemy, w zamówieniach publicznych umowa nie zostaje zawarta tylko
poprzez zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Do zawarcia umowy ustawa
wymaga jeszcze innych czynno ci, w tym tak e „odczekania" siedmiu dni oraz sporz dzenia
umowy pisemnej, w której zakres wiadczenia wykonawcy b dzie identyczny z jego
zobowi zaniem zawartym w ofercie. Jak wida , oprócz stwierdzenia, i oferta stanowi
o wiadczenie woli zawieraj ce istotne postanowienia przyszłej umowy, "ogromna wi kszo
kwestii zwi zanych ze składaniem ofert jest w Pzp regulowana inaczej ni w Kc.
Jak ju stwierdziłem, w ustawie nie znajdziemy definicji oferty, jednak e mo emy przyjrze si
przepisom, które mniej lub bardziej bezpo rednio o niej mówi . Patrz c na spraw systemowo
mo liwe s dwie koncepcje.
-Koncepcja pierwsza - ofert s zarówno dokumenty wiadcz ce o tym, w jaki sposób
zamówienie b dzie realizowane (o wiadczenie woli wykonawcy w tym zakresie), ale równie
dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w post powaniu (by mo e
nawet inne dokumenty, np. potwierdzenie wniesienia wadium czy o wiadczenie w trybie art. 22
ust. 1 ustawy). Fakt, e nie zgadzam si z t koncepcj oraz staram si wykaza , i nie jest
słuszna, nie znaczy, e jest ona zupełnie pozbawiona podstaw. W szczególno ci proponuj
zapoznanie si z uchwał S du Najwy szego, w której wypowiada si on w kwestii oferty przy
okazji rozstrzygania innej sprawy, o czym dalej.
-Koncepcja druga - na ofert składaj si wył cznie dokumenty wiadcz ce o sposobie wykonania
zamówienia (czyli elementy przyszłej umowy - cena, sposób i termin wykonania zamówienia eta),
a wi c oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kc. T koncepcj uwa am za słuszn . Zgodnie z ni oferta
nie zawiera dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków ani innych dokumentów, których
nie mo na uzna za element o wiadczenia woli wykonawcy.
Przede wszystkim zwró my uwag , e ustawodawca wielokrotnie rozró nia sam ofert od
dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków. Ustawa wyró nia powody
wykluczenia wykonawcy (art. 24 ustawy) - s to powody podmiotowe, w aden sposób niezwi zane z ofert . Powody odrzucenia oferty natomiast (art. 89 ustawy) wi
si wył cznie z
warunkami wykonania umowy, a wi c odpowiadaj definicji z art. 66 § 1 Kc. Wyj tkiem jest tutaj
pkt 5, gdzie odrzucenie nast puje wówczas, gdy oferta została zło ona przez wykonawc
wykluczonego z udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
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składania ofert. Musz jednak zauwa y , e koncepcja odrzucania oferty wykonawcy
wykluczonego to koncepcja w pi miennictwie do kontrowersyjna. Potraktujmy wi c pkt 5
wył cznie jako wyj tek od reguły.
Gdyby uzna , e w skład oferty wchodz równie dokumenty potwierdzaj ce spełnianie
warunków podmiotowych, nast piłoby swego rodzaju powielenie. Zachodziłaby podstawa
wykluczenia z powodu niespełnienia warunku i jednocze nie z powodu niezgodno ci z SIWZ.
Byłoby to zało enie z gruntu prowadz ce donik d, bowiem w przypadku wykluczenia nie
rozpatrywaliby my nigdy kolejnych powodów odrzucenia. Nie mo na zakłada nielogiczno ci
prawodawcy i dlatego na tym poprzesta my.
Czy w przypadku ofert cz ciowych wykonawcy składaj , a zamawiaj cy wymagaj zło enia na
ka dy z zakresów dokumentów na potwierdzenie warunków? S takie sytuacje, gdy ró ne zakresy
wymagaj postawienia ró nych warunków. Jednak generalnie-przy takich samych warunkach nie. Nie damy przecie , aby w przypadku kilkuset pakietów lekowych wykonawca powielił dla
nas kilkaset razy odpis z KRS lub KRK. Natomiast na ka dy z pakietów otrzymujemy bez
w tpienia odr bn ofert cenow .
Dla zwolenników czysto praktycznego podej cia: odpowiedzmy sobie na pewne czysto
akademickie pytanie. Gdyby wykonawca zło ył zamawiaj cemu wył cznie dokumenty
potwierdzaj ce spełnianie warunków, a nie zło ył razem z nimi tego, co moim zdaniem wiadczy
o samej ofercie, tj. propozycji ceny i sposobu wykonania zamówienia - to uznaliby my to za
zło enie oferty? Czy otrzymuj c w kopercie wył cznie odpis z KRS czy za wiadczenia z ZUS
mo emy uzna je za ofert ? Moim zdaniem, nie.
Jak napisałem powy ej, wi kszo przepisów Kc nie ma zastosowania do koncepcji oferty w
zamówieniach publicznych. Nie jest równie słuszna koncepcja obejmowania poj ciem oferty
dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków, a tym bardziej wszystkich dokumentów,
znajduj cych si w kopercie, któr wykonawcy tytułuj wielkim napisem „Oferta". Co wi c
pozostaje?
Nie mam w tpliwo ci, e art. 66 § 1 i Kc ma zastosowanie do ustawy. Kwestia ta nie została
uregulowana w ustawie, a wi c na mocy art. 14 ustawy stosujemy Kodeks cywilny. Nie b dzie
miał ju zastosowania § 2 art. 66, bowiem termin zwi zania ofert został w Pzp uregulowany
odmiennie. Pozostałe przepisy Kc omawianej tematyki nie dotycz , wi c nie b d ich tutaj
przywoływał. Istotna jest mo e jeszcze jedna kwestia. Kodeks cywilny stanowi, i umow
poczytuje si za zawart w chwili otrzymania przez składaj cego ofert o wiadczenia o jej
przyj ciu, a je eli doj cie do składaj cego ofert o wiadczenia ojej przyj ciu nie jest wymagane w chwili przyst pienia przez drug stron do wykonania umowy. Pzp natomiast przewiduje
zupełnie inny mechanizm zawarcia umowy. Tutaj wybór oferty nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy. Do jej zawarcia konieczne jest wykonanie pewnych czynno ci dodatkowych:
zawiadomienie o wyborze, upływ 7-dniowego terminu, zawarcie umowy z autorem
najkorzystniejszej oferty jako odr bna czynno prawna, do której wcale nie musi doj .
Generalnie w ustawie cała konstrukcja wyboru oferty i zawarcia umowy jest zbli ona bardziej do
konstrukcji umowy przedwst pnej ni oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jak wida nie ma
podstaw, aby ofert uto samia z cało ci dokumentów, które wykonawca umie cił w kopercie.
Przeanalizujmy jeszcze najwa niejsze przepisy ustawy. Przepisy Pzp, jakkolwiek nie zawieraj
szczegółowego wyja nienia, jak nale y rozumie ofert , ale mniej lub bardziej bezpo rednio
wskazuj na to, co w ofercie winno si znajdowa .
Podstawowe znaczenie ma tutaj art. 44 ustawy: „Wykonawca składa wraz z ofert o wiadczenie
o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, a je eli zamawiaj cy
da dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie tych warunków, równie te dokumenty".
Jak widzimy, ustawa ewidentnie rozró nia ofert od dokumentów potwierdzaj cych spełnianie
warunków, a tak e od o wiadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. Je li ustawa rozró nia te
dokumenty, powinni my rozró nia je i my.
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Gdy mówimy o najkorzystniejszej ofercie - nale y przez to rozumie ofert , która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz cych si do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofert z najni sz cen .
Prosz zwróci uwag , e tre przepisu w adnym razie nie wskazuje, e oferta zawiera
cokolwiek innego poza tym, co okre lono w art. 66 § 1 Kc. Zwró my uwag na fakt. e gdyby
oferta miała by rozumiana szeroko, przepis musiałby brzmie zupełnie inaczej, np. tak:
„Gdy mówimy o najkorzystniejszej ofercie - nale y przez to rozumie ofert z najni sz cen albo
ofert , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz cych si do
przedmiotu zamówienia publicznego, zawieraj c wszystkie wymagane dokumenty wiadcz ce o
zdolno ci wykonawcy do wykonania zamówienia" lub inaczej, byleby podkre lono, e oferta
najkorzystniejsza zawiera musi te dokumenty. Dlaczego? Bowiem gdyby ustawodawca chciał,
by my rozumieli ofert szeroko, oferta najkorzystniejsza musiałaby zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzaj ce spełnienie warunków podmiotowych. Gdyby ich nie zawierała - nie
byłaby ofert najkorzystniejsz , lecz ofert odrzucon , aczkolwiek teoretycznie mogłaby zawiera
najni sz cen , czy stosownie do przyj tych zasad oceny - najlepszy bilans ceny oraz innych
kryteriów.
W Pzp mamy szereg trybów, w których wszystkie dokumenty na potwierdzenie spełnienia
warunków podmiotowych składa si w pierwszym etapie, a oferty w drugim. Ustawa mówi w
tych przypadkach wyra nie, e w pierwszym etapie składa si wnioski o dopuszczenie do udziału
w post powaniu, a w drugim składa si ofert .
Art. 50 ustawy, który ma zastosowanie w negocjacjach z ogłoszeniem oraz w przetargu
ograniczonym, stwierdza, i : „Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym wykonawca składa o wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post powaniu,
a je eli zamawiaj cy da dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków, równie te
dokumenty". W drugim etapie tych post powa natomiast, jak mówi Pzp, zamawiaj cy zaprasza
do składania ofert. Gdyby ofert nale ało rozumie w sposób szeroki, ustawodawca winien był
posłu y si poj ciem oferty równie w tych przypadkach, mówi c np. o ofercie wst pnej i
ostatecznej albo o ofercie składanej dwuetapowo, a nie - jak to ma miejsce obecnie - w przepisach
art. 51 i 59 ustawy.
Je eli wykonawca zło y zamawiaj cemu dwa formularze cenowe, ka dy z inn tre ci , to
zamawiaj cy bez w tpienia uzna to za zło enie dwóch ofert. Czy jednak, gdy ten sam wykonawca
zło y dwa odpisy z KRS, o ró nej tre ci, to czy zamawiaj cy uzna, e ten zło ył dwie oferty?
Prawo a zwyczaj
Przyznam, e w zwi zku z przyj t koncepcj oferty pojawiły si u mnie równie pewne
w tpliwo ci, które musiałem sobie jako wyja ni .
Art. 96 ust. 3 ustawy mówi: „Protokół wraz z zał cznikami jest jawny. Zał czniki do protokołu
udost pnia si po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z
tym e oferty s jawne od chwili ich otwarcia". Zastosowanie wykładni gramatycznej prowadzi w
sposób jednoznaczny do stwierdzenia, e oferty udost pniamy od chwili ich otwarcia, ale
dokumenty na potwierdzenie warunków, jako e s to pozostałe zał czniki do protokołu, dopiero
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania.
Tak mówi przepis. Jak wiemy jednak, zwyczaj jest zupełnie inny. Otó , zdecydowana wi kszo
zamawiaj cych udost pnia po otwarciu ofert nie tylko oferty sensu stricte, ale równie dokumenty
na potwierdzenie spełnienia warunków.
Mos pro lege (zwyczaj zast puje prawo) - mawiali staro ytni rzymianie. Jednak e w naszym
porz dku prawnym, jak mówi art. 87 Konstytucji RP: „ ródłami powszechnie obowi zuj cego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej s : konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi dzynarodowe
oraz rozporz dzenia".
Zwyczaj w prawie polskim posiada doniosło prawn jedynie o tyle, o ile powołuje si na niego
konkretny przepis. W omawianym przypadku podstawa prawna udost pniania dokumentów
potwierdzaj cych warunki podmiotowe jest wi c inna. W wietle opinii zawartej w komentarzu
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do ustawy108 t podstaw prawn stanowi sam przepis art. 96 ust. 3 ustawy, który pozwala
zamawiaj cemu udost pni zał czniki dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej nie zakazuje
jednak ich udost pnienia wcze niej. Czytamy tam, i : „Jawno protokołu przejawia si równie
w terminie jego udost pniania. Jego tre jest udost pniana ju w trakcie sporz dzania (na
bie co). Oferty udost pnia su od chwili ich otwarcia, respektuj c tym samym zapisan w art. 86
ust. 1 zasad poufno ci zawarto ci ofert do tego momentu. Pozostałe zał czniki s udost pniane
po wyborze najkorzystniejsze oferty. Przepis ten umo liwia zamawiaj cemu udost pnienie
zał czników dopiero po dokonaniu wyboru oferty, nie zakazuj c jednocze nie ich wcze niejszego
udost pnienia z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców".
Bior c pod uwag powy sz opini mo emy stwierdzi , e zwyczaj dotycz cy udost pniania
równie dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków przed zako czeniem
post powania nie jest sprzeczny z ustaw , a powiedziałbym nawet, e czasem zdecydowanie
przyspiesza przeprowadzenie samej procedury.
Podejmuj c uchwał dotycz c udost pniania dokumentów (i ich jawno ci), S d Najwy szy
niejako przy okazji wypowiedział si na temat oferty (uchwała SN z 21 pa dziernika 2005 r.,
sygn. akt III CZP 74/05). W tpliwo ci moje bior si z tego, e wypowiedział si w sposób
odmienny od prezentowanego przeze mnie pogl du.
Moim zdaniem, nie mo na zgodzi si z przyj t w tej uchwale argumentacj . Pozwol sobie
zacytowa stosowny fragment: „Zwa y bowiem nale y, e z mocy art. 82 ust. 3 Pzp tre oferty
musi odpowiada tre ci SIWZ. Je li wi c przejawem spełnienia wymaga wynikaj cych z SIWZ
było udost pnienie przez oferenta informacji lub dokumentów, których mo e da zamawiaj cy
stosownie do regulacji zawartej m.in. w § 1 ust. 2 pkt 5 (wykazu wykonanych w ostatnich trzech
latach usług) rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy, oznacza to, e informacje te s
elementem oferty w zwi zku z tre ci art. 82 ust. 3 Pzp. i to bez wzgl du na to, czy zostały one
obj te skutecznym zastrze eniem zakazu ich udost pniania".
Nie wiedzie czemu s d przyj ł, e specyfikacja okre la wył cznie wymagania w stosunku do
oferty. Oczywi cie tak nie jest. Owszem, w obecnie obowi zuj cej ustawie nie ma ju przepisu
funkcjonuj cego w ustawie o zamówieniach publicznych, na podstawie którego wykluczano
oferentów z powodu braku piecz tki na kopercie czy umieszczenia podpisu nie tam, gdzie
zamawiaj cy sobie yczył (był to art. 19 ust. 1 pkt 8 i brzmiał: „Z ubiegania si o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza si dostawców lub wykonawców, którzy nie zło yli wymaganych o wiadcze lub nie spełnili innych wymaga okre lonych w ustawie, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególno ci nie wnie li wadium"). Absolutnie nie mo na powiedzie , i SIWZ okre la wył cznie
wymagania w stosunku do oferty. Przede wszystkim istnieje art. 44 ustawy, który wyró nia
ofert oraz dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków.
Patrz c na ustaw cało ciowo musimy doj do wniosku, e specyfikacja zawiera zasadniczo trzy
rodzaje informacji:
1. warunki, które musi spełni sama oferta (np. opis przedmiotu zamówienia, opis sposobu
obliczenia ceny, istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci
zawieranej umowy),
2. warunki, które musi spełni wykonawca (np. opis warunków udziału w post powaniu,
informacj o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu),
3. informacje istotne wył cznie z punktu widzenia prowadzonej procedury (jak np. tryb
udzielenia zamówienia, informacj o zamówieniach uzupełniaj cych, informacje o sposobie
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porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami, wymagania dotycz ce wadium, opis
kryteriów oceny ofert etc).
Konkluzja mo e by tylko jedna: je eli przejawem spełnienia wymaga wynikaj cych z siwz było
udost pnienie przez oferenta informacji lub dokumentów, których mo e da zamawiaj cy
stosownie do regulacji zawartej we wspomnianym § 1 ust. 2 pkt 5 rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, to bynajmniej nie oznacza to, e
informacje te s elementem oferty w zwi zku z art. 82 ust. 3 Pzp. Wr cz przeciwnie: oznacza
tylko tyle, e w oparciu o art. 66 § 1 Kc w zwi zku z art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 44 ustawy informacje te s po prostu elementem dokumentacji potwierdzaj cej zdolno do wykonania
zamówienia.
Pozostaj wi c przy swoim zdaniu, twierdz c, i oferta zawiera wył cznie informacje wskazane w
art. 66 § 1 Kc, przepisie, którego obowi zywanie w systemie zamówie publicznych nie mo e
by kwestionowane: oferta to o wiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, zawieraj ce
istotne postanowienia tej umowy.
Powy sze potwierdza równie opinia wyra ona w komentarzu do ustawy109 „Ustawa utrzymuje
instytucj wyja nie dotycz cych tre ci zło onych ofert, których zamawiaj cy mo e da od
wykonawców w toku badania i oceny ofert. W zwi zku z brzmieniem ust. 1 zdanie pierwsze
nale y wskaza , e:
a) w tpliwo ci zamawiaj cego musz powsta w „toku badania i oceny ofert" - nie wcze niej i
nie pó niej,
b) musz to by w tpliwo ci co do tre ci ofert, a e oferta jest o wiadczeniem
woli wykonawcy, w tpliwo ci mog dotyczy jedynie tre ci o wiadczenia woli,
tj. woli zawarcia z zamawiaj cym umowy w sprawie zamówienia publicznego
i istotnych postanowie tej umowy,
c) w tpliwo ci nie mog dotyczy tre ci o wiadcze i dokumentów doł czanych do ofert, te
bowiem nie stanowi tre ci oferty (tre ci o wiadczenia woli wykonawcy zawartej w
formularzu ofertowym), lecz jedynie potwierdzenie spełnienia przez wykonawc formalnych
i merytorycznych warunków udziału w post powaniu. danie wyja nienia tre ci oferty,
kierowane do wykonawcy, wymaga zachowania formy pisemnej, tak te form powinno zachowa wyja nienie wykonawcy (art. 9 ust. 1 ustawy).
2.1.2.Forma i j zyk oferty
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy , w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowi zuje
zasada pisemno ci. Definicj „formy pisemnej” zawiera art. 78 Kodeksu cywilnego. W my l art. 14
ustawy, do czynno ci podejmowanych przez zamawiaj cego i wykonawców w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy nie
stanowi inaczej. Zgodnie zatem ze znajduj cymi w tym miejscu zastosowanie przepisami Kodeksu
cywilnego „ do zachowania pisemnej formy czynno ci prawnej wystarcza zło enie własnor cznego
podpisu na dokumencie obejmuj cym tre o wiadczenia woli” Zgodnie z § 2 tego artykułu
„o wiadczenie woli zło one w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu jest równowa ne
z o wiadczeniem woli zło onym w formie pisemnej”.
W my l art. 82 ust. 2 ustawy ustawodawca szczególnie podkre lił, i oferta, pod rygorem
niewa no ci, musi by zło ona w formie pisemnej. Jako form równorz dn , dopu cił zło enie oferty
w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
109
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pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenia
w stosunku do obowi zuj cych w tym zakresie postanowie Kodeksu cywilnego. Forma zło enia
oferty w postaci elektronicznej dopuszczalna jest jedynie za zgod zamawiaj cego. Tak wi c prawo do
zło enia oferty w formie elektronicznej zale y od wyra enia zgody przez zamawiaj cego ( w tre ci
SIWZ). Z drugiej strony, przepis zawarty w art. 82 ust. 2 ustawy, ma charakter imperatywny.
Zamawiaj cy nie mo e zatem odst pi ani zmienia postanowie w nim zawartych, w szczególno ci
nie mo e rozpatrzy oferty zło onej bez zachowania formy pisemnej. Taka oferta podlega odrzuceniu
(art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy).
Zgodnie z ustaw z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym110 bezpieczny podpis
elektroniczny to podpis elektroniczny, który:
a) jest przyporz dkowany wył cznie do osoby składaj cej ten podpis,
b) jest sporz dzany za pomoc podlegaj cych wył cznej kontroli osoby składaj cej podpis
elektroniczny bezpiecznych urz dze
słu cych do składania podpisu elektronicznego i
danych słu cych do składania podpisu elektronicznego.
c) jest powi zany z danymi, do których został doł czony, w taki sposób, e jakakolwiek
pó niejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje
skutki prawne okre lone ustaw , je eli został zło ony w okresie wa no ci tego certyfikatu. Bezpieczny
podpis elektroniczny zło ony w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego
do jego weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwil uchylenia tego zawieszenia. Dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wa nego kwalifikowanego certyfikatu s równowa ne pod wzgl dem skutków prawnych
dokumentom opatrzonym podpisami własnor cznymi, chyba e przepisy odr bne stanowi inaczej (w
przypadku składania ofert w procedurze zamówie
publicznych wymagana jest zgoda
zamawiaj cego).
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy post powanie prowadzi si w j zyku polskim. A zatem oferta musi by
zło ona w j zyku polskim. Wyj tek od tej zasady wprowadza art. 9 ust. 3 ustawy, który stanowi, e
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na zło enie wniosku o
dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia, o wiadcze , oferty oraz innych
dokumentów równie w jednym z j zyków powszechnie u ywanych w handlu mi dzynarodowym lub
j zyku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. A zatem mo liwo zło enia oferty w innym
j zyku zale y od wyra nej zgody zamawiaj cego.
2.2.Liczba składanych ofert
Wykonawca zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy, mo e zło y tylko jedn ofert . W przypadku zło enia
wi cej ni jednej oferty, wszystkie oferty zło one przez tego samego wykonawc musz zosta
odrzucone. Dotyczy to równie sytuacji, gdy wykonawca składa wspóln ofert (jest członkiem kilku
konsorcjum lub składa zarówno ofert samodzieln , jak i wspólnie z innymi wykonawcami). Warunek
ten nie dotyczy podwykonawców, którzy mog wyst powa w kilku ofertach.
Zupełnym wyj tkiem jest mo liwo zło enia oferty dodatkowej. Sytuacj tak przewiduje art. 91
ust. 5 ustawy wtedy, gdy w post powaniu, w którym jedynym kryterium jest cena zło ono co
najmniej dwie oferty z tak sam , najni sz cen .
W sytuacji, gdy zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych, wykonawca winien podj
decyzj co do liczby cz ci, na które zamierza zło y ofert . Ze zło eniem oferty na wi ksz liczb
cz ci zamówienia wi e si zwykle konieczno spełniania warunków zwi zanych z poszczególnymi
cz ciami. Je li chodzi o formalne warunki udziału w post powaniu, to s one zwykle takie same,
niezale nie od zakresu oferty i s one potwierdzane przy pomocy standardowych dokumentów. Je li
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chodzi natomiast o warunki materialne , to zamawiaj cy mo e (powinien) okre li warunki udziału w
post powaniu odr bnie dla ka dej cz ci, co oznacza konieczno wykazania ł cznego spełniania
wszystkich warunków odnosz cych si do cz ci, na które wykonawca składa ofert . To samo dotyczy
wadium: wykonawca składaj cy ofert na kilka cz ci zobowi zany jest do wniesienia wadium w
wysoko ci odpowiadaj cej ł cznej warto ci wadiów przypisanych do poszczególnych cz ci.
Zamawiaj cy mo e ( w pewnych sytuacjach powinien) nie tylko dopu ci składanie ofert cz ciowych,
ale wymusi ich składanie okre laj c maksymaln liczb cz ci ( art. 83 ust. 3 ustawy), na któr
jeden wykonawca mo e zło y ofert . W takiej sytuacji wykonawca zdolny do zaoferowania realizacji
wszystkich cz ci zamówienia musi podj decyzj na jakie cz ci zło y ofert .
Składaj c ofert na kilka cz ci zamówienia wykonawca powinien przedstawi oddzielnie informacje
dotycz ce poszczególnych cz ci ( przynajmniej w zakresie ceny – stosownie do wymaga
zamawiaj cego), natomiast dokumenty podmiotowe składa albo wspólnie dla wszystkich cz ci
(formalne) albo dla ka dej z osobna (cz
dokumentów materialnych – je li zamawiaj cy stawia
odr bne wymagania przed wykonawcami poszczególnych cz ci).
2.3. Podpisanie oferty
Ka da oferta powinna by podpisana własnor cznie długopisem lub nie cieralnym atramentem przez
osob upowa nion . Dokonanie oceny czy oferta i dokumenty zło one wraz z ofert zostały
prawidłowo podpisane jest jedn z najwa niejszych czynno ci, jak musi stwierdzi Komisja
Przetargowa. Aby taka ocena była mo liwa zamawiaj cy winien pouczy wykonawc w jaki sposób
winna by podpisana oferta. Aby bowiem zło enie oferty wywoływało skutki w niej okre lone, musi
by podpisana przez osob umocowan do takiej czynno ci. Umocowanie do podpisania oferty mo e
mie kilka ródeł: mo e wynika z ustawy – przedstawicielstwo ustawowe, statutu – tzw.
przedstawicielstwo organizacyjne lub statutowe czy te czynno ci prawnej – pełnomocnictwo.
W tym miejscu nale y przypomnie najwa niejsze unormowania dotycz ce zasad reprezentacji
przedsi biorców prowadz cych działalno gospodarcz w formie spółek. Kodeks spółek handlowych
wyró nia dwa podstawowe typy spółek:
1) spółki osobowe – do których zaliczamy : spółk jawn , spółk partnersk , spółk komandytow
oraz spółk komandytowo – akcyjn ,
2) spółki kapitałowe czyli spółki z ograniczon odpowiedzialno ci i spółki akcyjne.
Spółki osobowe – generaln zasad jest, e w przypadku spółek osobowych prawo reprezentacji spółki
nale y do wspólnika.
Spółki kapitałowe – w przypadku spółek kapitałowych prawo reprezentacji ma zarz d.
Umowa spółki (statut) mo e w zakresie reprezentacji wprowadzi w stosunku do ogólnych zasad
ustawowych pewne ograniczenia. Nie mo na jednak wprowadzi takich ogranicze na jakie nie
zezwala ustawa.
Spółka jawna. Kodeks spółek handlowych przes dza, e ka dy wspólnik ma prawo reprezentowa
spółk . Prawa reprezentowania spraw spółki nie mo na ograniczy ze skutkiem wobec osób trzecich.
Umowa spółki mo e przewidywa , e wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo e
jest uprawniony do jej reprezentowania tylko ł cznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.
Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki mo e nast pi wył cznie z wa nych powodów
na mocy prawomocnego orzeczenia s du. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich
wspólników maj cych prawo prowadzenia spraw spółki. Odwoła prokur mo e ka dy wspólnik
maj cy prawo prowadzenia spraw spółki.
Spółka partnerska. Kodeks spółek handlowych stanowi, e ka dy partner ma prawo reprezentowa
spółk samodzielnie. Umowa spółki mo e przewidywa inny sposób reprezentacji, np. poprzez
powołanie zarz du, b d pozbawi partnera prawa reprezentacji spółki. Uchwała partnerów o
pozbawieniu partnera prawa reprezentacji spółki musi by podj ta wi kszo ci 3 / 4 głosów w
obecno ci co najmniej 2 /3 ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki mo e przewidywa w tym
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wzgl dzie surowsze zasady. Pozbawienie partnera prawa reprezentacji jest skuteczne od chwili wpisu
do KRS-u.
Spółka komandytowa. Kodeks spółek handlowych przes dza,
e spółk
reprezentuj
komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia s du nie
pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz mo e reprezentowa spółk jedynie jako
pełnomocnik. Je eli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynno ci prawnej, nie ujawniaj c
swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynno ci wobec osób trzecich bez ograniczenia;
dotyczy to tak e reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo
przekroczy jego zakres.
Spółka komandytowo – akcyjna. Kodeks spółek handlowych przes dza, e spółk reprezentuj
komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia s du nie pozbawiono prawa
reprezentowania spółki. Pó niejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki
stanowi zmian statutu spółki i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy.
Akcjonariusz mo e reprezentowa spółk jedynie jako pełnomocnik. Je eli akcjonariusz dokona
czynno ci prawnej w imieniu spółki nie ujawniaj c swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej
czynno ci wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to tak e reprezentowania spółki przez
akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.
Spółka z o.o. Kodeks spółek handlowych przes dza, e zarz d prowadzi sprawy spółki i reprezentuj
spółk . Zarz d składa si z jednego albo wi kszej liczby członków. Do zarz du mog by powołane
osoby spo ród wspólników lub spoza ich grona. Prawo członka zarz du do prowadzenia spraw spółki i
jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynno ci s dowych i pozas dowych spółki. Prawa członka
zarz du do reprezentowania spółki nie mo na ograniczy ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
Je eli zarz d jest wieloosobowy , sposób reprezentowania okre la umowa spółki. Je eli umowa nie
zawiera adnych postanowie w tym przedmiocie, do składania o wiadcze w imieniu spółki
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarz du albo jednego członka zarz du ł cznie z
prokurentem.
Spółka akcyjna. Kodeks spółek handlowych przes dza, e zarz d prowadzi sprawy spółki i
reprezentuje spółk . Zarz d składa si z jednego albo wi kszej członków. Do zarz du mog by
powołane osoby spo ród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarz du powołuje i odwołuje
rada nadzorcza, chyba e statut spółki stanowi inaczej. Członek zarz du mo e by odwołany lub
zawieszony w czynno ciach tak e przez walne zgromadzenie. Prawo członka zarz du do
reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynno ci s dowych i pozas dowych spółki. Prawa
członka zarz du do reprezentowania spółki nie mo na ograniczy ze skutkiem prawnym wobec osób
trzecich. W przypadku zarz du wieloosobowego sposób reprezentowania spółki okre la jej statut.
Je eli statut nie zawiera adnych postanowie w tym przedmiocie, do składania o wiadcze w imieniu
spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarz du albo jednego członka zarz du ł cznie z
prokurentem. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarz du. Odwoła prokur
mo e ka dy członek zarz du.
Spółka cywilna, jest szczególnym typem spółki uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Nie
tworzy adnej formy organizacyjno – prawnej, jest jedynie stosunkiem zobowi zaniowym wspólników
– przedsi biorców. Przez umow spółki cywilnej przedsi biorcy zobowi zuj si d y do osi gni cia
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególno ci przez wniesienie
wkładów. Ka dy wspólnik jest uprawniony i zobowi zany do prowadzenia spraw spółki. Ka dy
wspólnik mo e bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzi sprawy, które nie przekraczaj zakresu
zwykłych czynno ci spółki. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników ka dy wspólnik jest
umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawomocniony do
prowadzenia jej spraw. Zawarcie umowy spółki cywilnej nie podlega ujawnieniu w Krajowym
Rejestrze S dowym. Z uwagi na obecne regulacje ustawowe dotycz ce spółki cywilnej wi kszo
„konsorcjów” zawi zywanych na potrzeby post powa o zamówienie publiczne w istocie ma
charakter spółek cywilnych. Ka dy z przedsi biorców działaj cych na podstawie zawartej umowy
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spółki cywilnej składaj c wspóln ofert winien podpisa j zgodnie ze swoimi zasadami
reprezentacji.
Prokura. Prawo reprezentacji przedsi biorcy maj równie wpisani do rejestru prokurenci. Prokura
jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsi biorc podlegaj cego obowi zkowi wpisu do rejestru
przedsi biorców. Prokura powinna by pod rygorem niewa no ci udzielona na pi mie. Prokura
obejmuje umocowanie do czynno ci s dowych i pozas dowych, jakie s zwi zane z prowadzeniem
przedsi biorstwa. Prokurentem mo e by osoba fizyczna maj ca pełn zdolno do czynno ci
prawnych. Prokura mo e by udzielona kilku osobom oddzielnie lub ł cznie. Prokury nie mo na
przenie ; prokurent jednak mo e ustanowi pełnomocnika do poszczególnych czynno ci lub pewnego
rodzaju czynno ci. Udzielenie i wyga ni cie prokury przedsi biorca powinien zgłosi celem wpisania
do Krajowego rejestru S dowego. Do zgłoszenia doł czy nale y skre lony wobec s du albo
uwierzytelniony notarialnie wzór podpisu prokurenta.
Pełnomocnictwo. Umocowanie do działania w cudzym imieniu opieraj ce si na o wiadczeniu
reprezentowanego (pełnomocnictwo). W sytuacji gdy ofert podpisuje pełnomocnik poci ga za sob
skutki bezpo rednio dla wykonawcy.
Z uwagi na fakt, e odwrotnie ni w przypadku przedstawicielstwa ustawowego czy prokury fakt
udzielenia pełnomocnictwa nie jest odnotowywany w Krajowym Rejestrze S dowym, zamawiaj cy
winien da doł czenia do oferty pełnomocnictwa, o ile ofert ma podpisa pełnomocnik. Nie
za danie doł czenia do oferty pełnomocnictwa spowodowa mo e sytuacj , w której gdyby ofert
podpisała osoba inna ni ustawowo czy statutowo umocowana, zamawiaj cy nie mógłby stwierdzi
prawidłowo ci zło enia podpisu. To czy oferta została w takim przypadku prawidłowo podpisana
zale y od tego, co o wiadczy wykonawca. Wykonawca mo e bowiem nawet po zło eniu o wiadczenia
przez rzekomego pełnomocnika potwierdzi wa no tej czynno ci. Taka z kolei sytuacja jest bardzo
niekorzystna dla zamawiaj cego, bowiem wykonawca, po otwarciu ofert, w zasadzie ma wolny wybór
potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa b d odmówienia takiego potwierdzenia. St d nale y
bezwzgl dnie da doł czenia do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.
Pełnomocnictwo mo na podzieli na:
1)ogólne – obejmuj ce umocowanie do czynno ci zwykłego zarz du, pod rygorem niewa no ci winno
by zawsze sporz dzone na pi mie,
2)rodzajowe – do czynno ci okre lonego rodzaju, np. do podpisywania ofert składanych przez
wykonawc w post powaniach o zamówienie publiczne,
3)szczególne – do okre lonej czynno ci, np. do podpisania konkretnej oferty.
Z uwaga na fakt, e ustawa nakłada na wykonawc obowi zek sporz dzenia oferty na pi mie, równie
pełnomocnictwo winno by sporz dzone na pi mie.
2.3.1. Poj cie formy pisemnej
Zgodnie z art. 78 Kc do zachowania formy pisemnej formy czynno ci prawnej wystarcza zło enie
własnor cznego podpisu na dokumencie obejmuj cym tre
o wiadczenia. Wynika st d, i
konstytutywnym elementem formy pisemnej jest własnor czny podpis. Poj cie podpisu ze wzgl du na
brak ustawowej definicji pozostaje przedmiotem zainteresowania doktryny i judykatury. S d
Najwy szy111 w uchwale z dnia 30 grudnia 1993 r. stwierdził, i „Podpis wystawcy weksla musi
obejmowa co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga dla wa no ci weksla, aby podpis
był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak by zło ony w formie zwykle u ywanej przez
wystawc ”. Teza wyroku dotyczyła podpisu na wekslu, ale powszechnie uznaje si , i znajduje ona
zastosowanie do art. 78 Kc.
Z powy szego wynika, e elementem konstytuuj cym podpis jest nazwisko wystawcy danego
o wiadczenia lub dokumentu. W cytowanej uchwale S d Najwy szy wskazał na wymogi jakie
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Uchwała S du Najwy szego z dnia 30 grudnia 1993 r., sygn. akt III CZP 146/93, publ. LexPolonica
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napisane nazwisko musi spełnia : „Podpis wystawcy weksla musi obejmowa co najmniej nazwisko. Z
wymagania tego wynika, e nie chodzi o dowoln posta pisanego znaku r cznego, lecz o napisane
nazwisko. Wymaganie podpisania nazwiskiem to – innymi słowy – wymaganie napisanie swojego
nazwiska. Nazwisko to mo e by skrócone; pomijanie niektórych liter, zwłaszcza samej ko cówki
nazwiska, jest w praktyce obrotu prawnego powszechne. Ma ono zreszt charakter wzgl dny, gdy
podpis, obejmuj cy w intencji podpisuj cego pełne nazwisko, mo e swoim wygl dem przedstawia si
jako skrócony. Nie mo na bowiem formułowa ogólnych wskaza co do długo ci lub kształtu podpisu,
poza tym, e ma on stanowi napisane nazwisko, niekoniecznie czytelnie, ale w sposób
charakterystyczny dla osoby podpisanej. Istotne jest bowiem to, by napisany znak r czny – przy całej
tolerancji co do kształtu własnor cznego podpisu – stwarzał w stosunku do osób trzecich pewno , e
podpisuj cy chciał podpisa si pełnym swoim nazwiskiem oraz e uczynił to w formie, jakiej przy
podpisywaniu dokumentów stale u ywa. Takiej pewno ci nie stwarzaj same inicjały, czy parafa, tote
nie mog by uznane za podpis wystawcy weksla”
Przytoczone obszerne uzasadnienie uchwały S du Najwy szego pozwala na wyja nienie zagadnienia o
istotnym znaczeniu w praktyce a zwi zanego z odró nieniem podpisu od innych form znaków
graficznych, w szczególno ci od parafy i inicjałów. Jak podniósł S d Najwy szy inicjały to
pocz tkowe litery imienia i nazwiska. Parafa oznacza „skrót podpisu zwykle urz dowego; inicjały
podpisuj cego dokument, list”. Trzeba jednak odró ni poj cie parafy od skrótu podpisu. Pierwsze w
cisłym tego słowa znaczeniu – je li chodzi o form – oznacza znak r czny składaj cy si z inicjałów,
drugie – skrócony podpis przez pomini cie niektórych liter w celu uczynienia go krótszym. Paraf
odró nia od podpisu przede wszystkim funkcja. Parafa stanowi bowiem sposób sygnowania
dokumentu, maj cy wiadczy o tym, e jest on przygotowany do zło enia podpisu.
2.3.2.Uchwała Składu Siedmiu S dziów S du Najwy szego - Izba Cywilna z dnia 30 grudnia
1993 r., sygn. akt III CZP 146/93
Podpis wystawcy weksla musi obejmowa co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga
dla wa no ci weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak by zło ony w
formie zwykle u ywanej przez wystawc .
S d Najwy szy przy udziale Prokuratora rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa S du Najwy szego z
dnia 8 pa dziernika 1993 r. Nr Kw. Pr. 4121/16/93/C o rozstrzygni cie nast puj cego zagadnienia
prawnego:
„Czy podpis wystawcy weksla, o którym mowa w art. 1 pkt 8 prawa wekslowego, musi by czytelny i
obejmowa co najmniej nazwisko wystawcy?”
i podj ł nast puj c uchwał .
Uzasadnienie
Pierwszy Prezes S du Najwy szego, wnosz c o podj cie uchwały maj cej na celu wyja nienie poj cia
podpisu wystawcy weksla, twierdził, e poj cie to - wobec braku w prawie polskim definicji legalnej
podpisu - wywołuje w praktyce s dów powszechnych w tpliwo ci o istotnym znaczeniu z punktu
widzenia prawidłowo ci i jednolito ci stosowania prawa. Wysun ł przy tym sugesti , e stanowisko
doktryny, zwłaszcza przedwojennej, przyjmuj ce, i podpis oznacza szereg znaków graficznych, które
według prawideł pewnego systemu pisania tworz obraz brzmienia danego nazwiska, a które
zamieszczono na dokumencie za pomoc techniki, oddaj cej indywidualne wła ciwo ci pisz cego mo e nie odpowiada wymogom nowoczesnego obrotu prawnego. W zwi zku z tym wskazał na
potrzeby wyja nienia, czy podpis w rozumieniu art. 1 pkt 8 prawa wekslowego musi by czytelny i
obejmowa co najmniej nazwisko wystawcy, czy te podpisem tym jest jakikolwiek znak graficzny
indywidualizuj cy wystawc , a wi c tak e parafa, skrót podpisu czy inicjały.
I. O podpisie jest mowa nie tylko w art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe
(Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282), lecz tak e w innych przepisach tej ustawy, w przepisach Kodeksu
cywilnego, Kodeksu handlowego, Kodeksu post powania cywilnego, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936
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r. Prawo czekowe (Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 283), ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie (Dz. U. 1991 r. Nr 22 poz. 91) oraz w przepisach innych aktów normatywnych
wchodz cych w skład systemu prawa cywilnego. W adnym z tych aktów ustawodawca nie zamie cił
definicji podpisu.
Z przepisu art. 78 zd. pierwsze Kc, według którego do zachowania pisemnej formy czynno ci prawnej
wystarcza zło enie własnor cznego podpisu na dokumencie obejmuj cym tre o wiadczenia woli,
wynika wymóg własnor czno ci podpisu. Z tre ci art. 79 Kc, a tak e z tre ci - stanowi cego lex
specialis w stosunku do tego przepisu - art. 75 prawa wekslowego wyprowadzi nale y z kolei
wniosek, e podpis zło y mo e jedynie osoba umiej ca i mog ca pisa . Tak kwesti t ujmuje
równie przepis art. 92 § 2 prawa o notariacie ( „Je eli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub
nie mo e pisa , notariusz stwierdza, e osoba ta aktu nie podpisała, i podaje z jakich powodów” ).
Zachodz zatem podstawy, by przyj , e podpis musi stanowi wytwór pisania; mówi c inaczej podpisem jest wył cznie znak napisany. Takie rozumienie interpretowanego poj cia odpowiada
wynikowi analizy semantycznej wyrazu podpis, w którym akcent trzeba poło y na okre lonej w nim
czynno ci: pisa . Nie jest wi c podpisem tuszowy odcisk palca, z którym ustawa - przy zachowaniu
pozostałych wymaga okre lonych w art. 79 Kc - wi e jedynie skutki prawne przewidziane dla
podpisu. Wobec warunku własnor czno ci, o którym mowa w art. 78 Kc, nie jest równie podpisem, a
jedynie jego kopi , faksymile, które mo e by odci ni te na dokumencie przez inn osob .
Ustawodawca sankcjonuje wprawdzie niekiedy mechaniczne odtworzenie podpisu, co uczynił np. w
art. 921[10] § 2 Kc w odniesieniu do podpisu dłu nika na dokumencie stanowi cym papier
warto ciowy na okaziciela, „...chyba e przepisy szczególne stanowi inaczej” , czy w art. 339 § 2
Kh w odniesieniu do podpisu zarz du na akcji. Wymienione przepisy wiadcz jednak o tym, e
mechaniczne odtworzenie podpisu mo e by jedynie uznane za równowa ne z podpisem. Immanentn
cech podpisu jest bowiem własnor czno . Cecha ta umo liwia funkcj identyfikacyjn , gdy tylko
własnor czny podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisuj cego
(ukształtowanie liter, ich ł czenie itp.) pozwala na stwierdzenie - za pomoc graficznej ekspertyzy
pisma - e jest on autentyczny.
W obowi zuj cym ustawodawstwie brak wyra nego wskazania, jaka ma by tre podpisu i w jaki
sposób powinien on by wykonany. Odpowiedzi na to pytanie trzeba zatem szuka , maj c na uwadze
całokształt materiału normatywnego oraz dyrektywy wynikaj ce z j zyka, a tak e z funkcji, jak pełni
przepis mówi cy o podpisie.
II. Powołany w przedstawionym zagadnieniu prawnym artykuł 1 prawa wekslowego wymienia cz ci
składowe weksla trasowanego zwane cechami; które z nich s istotne wskazuje natomiast art. 2 prawa
wekslowego Podobn metod regulacji posłu ył si ustawodawca gdy chodzi o weksel własny; art.
101 prawa wekslowego wymienia cz ci składowe tego weksla, natomiast art. 102 wskazuje, które z
nich s istotne. Według powy szych przepisów weksel, zarówno trasowany jak i własny, jest
dokumentem posiadaj cym dokładnie przez prawo okre lon form . Jest to przy tym sformalizowanie,
z którego wypływaj dwa wnioski: nie jest wymagane spełnienie adnych dalszych przesłanek, lecz od
spełnienia wymaganych przesłanek uzale nione jest traktowanie dokumentu jako weksla trasowanego
b d własnego, czyli - wa no weksla. Z zestawienia art. 1 pkt 8 z art. 2 prawa wekslowego wynika,
e podpis wystawcy nale y do istotnych cz ci składowych weksla trasowanego, co oznacza, e
stanowi przesłank jego wa no ci. Nie inaczej ma si rzecz, gdy chodzi o weksel własny, co wynika z
kolei z zestawienia art. 101 z art. 102 prawa wekslowego Tak wi c dokument pozbawiony podpisu
wystawcy nie b dzie uwa any za weksel, cho by zawierał pozostałe istotne cz ci składowe weksla.
Podpis wystawcy jest nie tylko elementem formy weksla, lecz tak e zobowi zania wekslowego
wystawcy. Wa no tego zobowi zania podlega ocenie z jednej strony przez pryzmat przesłanek
formalnych, z drugiej za - materialnych. Gdy chodzi o pierwsze, istotne jest to, czy dany dokument
jest wekslem wa nym z formalnego punktu widzenia. Zachowanie formy weksla nie oznacza jednak
wa no ci zobowi zania wekslowego wystawcy, gdy o wa no ci tej decyduj równocze nie
przesłanki materialne. Je eli oka e si , e osoba, która podpisała weksel jako wystawca, nie miała
zdolno ci wekslowej, jej zobowi zanie wekslowe - mimo wa no ci weksla - nie powstanie. Podobnie
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w odniesieniu do podpisu wystawcy weksla trzeba odró ni formalne przesłanki od materialnych
przesłanek wa no ci tego podpisu.
Stosownie do art. 7 prawa wekslowego, wyra aj cego zasad samodzielno ci podpisu - je eli na
wekslu znajduj si podpisy osób niezdolnych do zaci gania zobowi za wekslowych, podpisy
fałszywe, podpisy osób nie istniej cych albo podpisy, które z jakiejkolwiek innej przyczyny nie
zobowi zuj osób, które weksel podpisały lub których nazwiskiem weksel został podpisany, nie
uchybia to wa no ci innych podpisów. Trzeba doda , e tym samym nie uchybia to wa no ci weksla.
Tak wi c weksel mo e by wa ny, mimo e podpis jego wystawcy, oceniany przez pryzmat
przesłanek materialnych, b dzie niewa ny.
W przepisie art. 1 prawa wekslowego, podobnie jak i w przepisie art. 101 tego prawa, chodzi jedynie
o form weksla, czyli o zewn trzny wygl d dokumentu. Z punktu widzenia tych przepisów dla
wa no ci weksla nie jest istotne, czy podpis wystawcy jest własnor czny; wystarczy, e stanowi on
napisany znak r czny, który swoim wygl dem przedstawia si jako własnor czny. Weksel z
podrobionym podpisem wystawcy mo e by zatem wekslem wa nym. Warunkiem odpowiedzialno ci
wystawcy jest jednak to, by podpis pochodził z jego r ki.
III. Składaj c podpis na dokumencie obejmuj cym o wiadczenie woli podpisuj cy wyra a wol
wywołania okre lonych skutków prawnych i daje jednocze nie wyraz temu, e dokument zawiera
ostateczn , a nie jedynie projektowan , tre danego o wiadczenia, e o wiadczenie to jest zupełne
oraz e pochodzi od osoby podpisanej. Powy sze funkcje podpisu nie pozostaj bez znaczenia dla
rozumienia tre ci tego poj cia. Mo na bowiem przyjmowa , e skoro podpis jest napisanym znakiem
r cznym okre lonej osoby, to powinien on wskazywa t osob , a wi c prezentowa nie tylko jej
charakter pisma, ale i dane, które j indywidualizuj . Nale do nich mi dzy innymi imi i nazwisko,
przy czym funkcj indywidualizuj c pełni przede wszystkim nazwisko. Z punktu widzenia semantyki
podpis oznacza „nazwisko (imi ), rzadziej godło, inicjały, napisane zwykle własnor cznie” , natomiast
podpisa si - to „napisa własnor cznie swoje nazwisko (imi ), rzadziej godło, inicjały; za wiadczy ,
stwierdzi co swym podpisem” (por. Słownik j zyka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1978, str. 743).
W mowie potocznej słowo podpis jest u ywane w dwóch ró nych znaczeniach. W stosunkach
rodzinnych czy towarzyskich przez podpis rozumie si ka de zako czenie pisma skre lone przez
osob , od której pismo pochodzi, np. tylko imi , i to tak e zdrobniałe. Gdy chodzi o podpisy składane
w stosunkach urz dowych, zwłaszcza na pismach maj cych charakter czynno ci prawnej, przyjmuje
si powszechnie, e podpis oznacza imi i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisuj cego.
Prze wiadczenie takie utrwaliło si
w społecze stwie z uwagi na funkcj nazwiska, które słu y
ustaleniu to samo ci osoby fizycznej.
W braku wyra nego ustanowienia terminologicznego u ytego w ustawie, wyrazy rozumie si
w
takim znaczeniu, w jakim s one powszechnie i stale u ywane w mowie potocznej. S zatem
argumenty na rzecz tezy, e podpis w rozumieniu ustawy powinien obejmowa co najmniej nazwisko
podpisuj cego.
Inaczej rozstrzygn ł t kwesti S d Najwy szy co do podpisu spadkodawcy na testamencie
holograficznym sporz dzonym w postaci listu. W uchwale z dnia 23 kwietnia 1960 r. 3 CO 8/60 (OSN
1961/I poz. 27) przyj ł, e wystarczy podpisanie takiego testamentu tylko imieniem, je eli stosunek
osobisty spadkodawcy i adresata uzasadnia tego rodzaju podpis, a w uchwale składu siedmiu s dziów
z dnia 28 kwietnia 1973 r. III CZP 78/72 (OSNCP 1973/12 poz. 207) - w sposób okre laj cy jedynie
stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy, je eli okoliczno ci nie nasuwaj w tpliwo ci co do
powagi i zamiaru takiego rozporz dzenia. U podstaw obydwu orzecze legło stanowisko przyjmuj ce,
e tzw. favor testamenti ma wpływ równie na wykładni przepisów o formie testamentu.
Tych łagodniejszych wymaga , ukształtowanych w orzecznictwie w odniesieniu do testamentu
sporz dzonego w postaci listu, nie mo na jednak rozci ga na wszystkie czynno ci prawne, zwłaszcza
na czynno ci okre lone w przepisach prawa wekslowego, stanowi cego ius strictum.
Na tle przepisów prawa wekslowego z 1924 r. (rozporz dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14
listopada 1924 r. o prawie wekslowym - Dz. U. 1924 r. Nr 100 poz. 926) w orzecznictwie S du
Najwy szego utrwaliło si stanowisko, e poj cie podpisu mie ci w sobie własnor czne umieszczenie
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na wekslu imienia i nazwiska lub co najmniej nazwiska podpisuj cego (por. w szczególno ci:
orzeczenie pełnego kompletu Izby Trzeciej S du Najwy szego z dnia 19 maja 1928 r. Rw 2483/27
OSP 1928 poz. 419; orzeczenie SN z dnia 22 maja 1930 r. Rw 2663/29 OSP 1930/7 poz. 323;
orzeczenie SN z dnia 5 listopada 1930 r. III. 1. Rw. 613/30 Zb. Orz. 1930/II poz. 232; orzeczenie SN z
dnia 22 wrze nia 1932 r. III. 1. Rw. 1386/32 Zb. Orz. 1932/II poz. 158; orzeczenie SN z dnia 12 maja
1933 r. C.II.Rw 603/33 Zb. Orz. 1934/I poz. 33). Trzeba jednak zaznaczy , e stanowisko to zostało
wyra one pod rz dami ustawodawstwa dzielnicowego oraz
e niektóre z przepisów tego
ustawodawstwa przewidywały wyra nie wymóg podpisania swoim nazwiskiem.
Analiza cz ci składowych weksla trasowanego nasuwa spostrze enie, e art. 1 prawa wekslowego
przewiduje wymóg wskazania nazwiska w odniesieniu do osób trasata i remitenta, a gdy chodzi o
wystawc - wymóg jego podpisu. Podobnie ma si rzecz w wypadku weksla własnego; musi on
zawiera nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma by dokonana, czyli
remitenta. Co si za tyczy wystawcy, weksel ten musi zawiera jego podpis. Zestawienie tych
wymaga w wypadku weksla trasowanego z brzmieniem art. 2 zd. ostatnie prawa wekslowego, a gdy
chodzi o weksel własny - z brzmieniem art. 102 zd. ostatnie , prowadzi jednak do wniosku, e
ustawodawca implicite przyjmuje podpis nazwiskiem. Stosownie bowiem do powołanych przepisów
weksel, tak trasowany jak i własny, „w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uwa a si za
wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy” . Gdyby tre podpisu wystawcy mogła
by inna, a wi c nie obejmowa jego nazwiska, przepisy art. 2 zd. ostatnie i art. 102 zd. ostatnie prawa
wekslowego byłyby pozbawione praktycznego znaczenia.
Równie w doktrynie wyra ony został i to w sposób jednoznaczny pogl d, e podpis wystawcy weksla
powinien obejmowa co najmniej nazwisko wystawcy.
Podpis, o którym wy ej mowa, nie musi natomiast obejmowa imienia. Wymogów wskazania imienia
przepisy prawa wekslowego nie przewiduj równie w odniesieniu do osób remitenta ( art. 1 pkt 6 i
art. 101 pkt 5 ) oraz trasata (art. 1 pkt 3), mimo e ułatwiłoby to ich identyfikacj . Wymaganie, aby
podpis wystawcy obejmował co najmniej nazwisko, stanowi natomiast przesłank wa no ci weksla.
IV. W praktyce obrotu prawnego, obok podpisów czytelnych, spotyka si
i to znacznie cz ciej
podpisy niezupełnie czytelne, a tak e podpisy nieczytelne, przy czym te ostatnie nie nale do
odosobnionych. Rozwa aj c czy - w braku wskazówek ustawodawcy co do sposobu wykonania
podpisu - uzasadnione jest wymaganie, aby podpis wystawcy weksla był czytelny, trzeba mie na
uwadze to, e przepisy o formie weksla, wobec rygoru niewa no ci, musz by tłumaczone ci le z
równoczesnym uwzgl dnieniem ich celu i funkcji. Ustawodawca, stawiaj c w przepisach art. 1 i art.
101 prawa wekslowego okre lone warunki formalne, miał bez w tpienia na wzgl dzie sprawno i
bezpiecze stwo obrotu wekslowego. Chodziło o to, by mo na było z łatwo ci i w sposób pewny
ustali , czy dany dokument jest wekslem. Z uwagi na rygoryzm norm prawa wekslowego uczestnicy
obrotu powinni bowiem z góry wiedzie , czy ich stosunki b d podlega tym normom.
Wykładnia przepisów o formie weksla powinna odpowiada powy szym zało eniom. Odrzuci trzeba
zatem wszelkie próby wykładni odwołuj ce si do stopnia czytelno ci b d nieczytelno ci podpisu,
gdy zawarty w nich element oceny stanowi mo e w praktyce ródło w tpliwo ci co do wa no ci
weksla. Rozwa aj c, czy podpis nieczytelny mo e odpowiada wymogom art. 1 pkt 8 i art. 101 pkt 7
prawa wekslowego trzeba liczy si z tym, e w razie nie daj cego si odczyta podpisu wystawcy, z
dokumentu, jakim jest weksel, zasadniczo nie b dzie wynikało nazwisko wystawcy, gdy nie musi by
ono zamieszczone w tre ci weksla. Z punktu widzenia instytucji prawa wekslowego, funkcji weksla, a
tak e sprawno ci obrotu wekslowego byłoby po dane, aby z weksla wynikało nie tylko nazwisko, ale
i imi oraz adres wystawcy. W braku adresu kolejny posiadacz weksla napotyka przeszkod w
wypełnieniu obowi zku notyfikacji przewidzianego w
art. 45 prawa wekslowego W razie
nieczytelnego podpisu wystawcy banki - z uwagi na tre § 3 zał cznika do zarz dzenia nr A/3/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP 1992 r. Nr 5 poz. 10 i
Dz. Urz. NBP 1992 r. Nr 11 poz. 22) i wymagania okre lone w zarz dzeniu Nr 17/89 Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 pa dziernika 1989 r. w sprawie warunków, którym powinny
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odpowiada weksle przyjmowane przez Narodowy Bank Polski od innych banków do redyskonta (Dz.
Urz. NBP 1989 r. Nr 5 poz. 12) - mog nie przyj weksla do dyskonta. W praktyce tak podpisany
przez wystawc weksel mo e wi c nie spełnia nale ycie funkcji kredytowej. Trzeba równie bra pod
uwag to, e - mimo instytucjonalnych gwarancji przewidzianych w przepisach prawa wekslowego dla
ułatwienia obiegowo ci weksla - weksel z nie daj cym si odczyta podpisem wystawcy mo e w
praktyce nie spełnia nale ycie funkcji obiegowej, gdy osoby trzecie mog nie przyj go od
remitenta.
Przytoczone przykładowo ograniczenie funkcji weksla z nieczytelnym podpisem wystawcy mog
wyst pi w praktyce z uwagi na w tpliwo co do osoby wystawcy. W tpliwo taka, która zrodzi si
mo e równie w razie zło enia podpisu w sposób niezupełnie czytelny, nie czyni jednak weksla
niewa nym, bo podpis wystawcy jakkolwiek nieczytelny, ale istnieje, a w tpliwo mo e by usuni ta
innymi rodkami dowodowymi. Samo przyj cie weksla z nieczytelnym podpisem wystawcy b dzie
natomiast zawsze pozostawione uznaniu remitenta.
Równie w doktrynie przewa a stanowisko, e mniejsza lub wi ksza czytelno podpisu wystawcy nie
wpływa na wa no weksla, gdy przy jej ocenie chodzi jedynie o zewn trzny wygl d dokumentu, nie
za o to czy osoba, któr wskazuje podpis zaci gn ła zobowi zanie wekslowe.
V. Przyjmuj c, e podpis wystawcy weksla mo e by wykonany w sposób nie daj cy si odczyta ,
trzeba rozwa y , czy oznacza to, e mo e on przybra dowoln posta pisanego znaku r cznego i czy
tym samym - co podniesiono w uzasadnieniu przedstawionego zagadnienia prawnego - podpisem s
równie parafa, skrót podpisu lub inicjały. Gdy chodzi o zakres u ytych poj , nie budzi w tpliwo ci,
e inicjały to pocz tkowe litery imienia i nazwiska. Parafa, w znaczeniu płyn cym z j zyka, oznacza
„skrót podpisu, zwykle urz dowego; inicjały podpisuj cego dokument, list” (por. Słownik j zyka
polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1978, str. 601). Trzeba jednak odró ni poj cie parafy od skrótu
podpisu. Pierwsze w cisłym tego słowa znaczeniu - gdy chodzi o form - oznacza znak r czny
składaj cy si
z inicjałów, drugie - skrócony podpis przez pomini cie niektórych liter w celu
uczynienia go krótszym.
Paraf odró nia si od podpisu przede wszystkim funkcj . Parafa stanowi bowiem sposób sygnowania
dokumentu, maj cy wiadczy o tym, e jest on przygotowany do zło enia podpisu. Nawet wówczas,
gdy parafuj cy zamiast inicjałów zamie ci na dokumencie swój pełny podpis, jako znak zachowa
jedynie znaczenie przygotowania dokumentu do zło enia na nim podpisu. O merytorycznym
znaczeniu znaku przes dzi bowiem w takim wypadku tre dokumentu.
Podpis wystawcy weksla, jak była ju o tym mowa, musi obejmowa co najmniej nazwisko. Z
wymagania tego wynika, e nie chodzi o dowoln posta pisanego znaku r cznego, lecz o napisane
nazwisko. Wymóg podpisania nazwiskiem to - innymi słowy - wymóg napisania swego nazwiska.
Nazwisko to mo e by skrócone; pomijanie niektórych liter, zwłaszcza samej ko cówki nazwiska, jest
w praktyce obrotu prawnego powszechne. Ma ono zreszt charakter wzgl dny, gdy podpis,
obejmuj cy w intencji podpisuj cego pełne nazwisko, mo e swoim wygl dem przedstawi si jako
skrócony. Nie mo na zatem formułowa ogólnych wskaza co do długo ci czy kształtu podpisu poza
tym, e ma on stanowi napisane nazwisko, niekoniecznie czytelnie, ale w sposób charakterystyczny
dla osoby podpisanej. Istotne jest bowiem to, by napisany znak r czny - przy całej tolerancji co do
kształtu własnor cznego podpisu - stwarzał w stosunku do osób trzecich pewno , e podpisuj cy
chciał podpisa si pełnym swoim nazwiskiem oraz e uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu
dokumentu stale u ywa. Takiej pewno ci nie stwarzaj same inicjały, czyli parafa, tote nie mog by
one uznane za podpis wystawcy weksla.
Podpis nieczytelny stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie wówczas, gdy podpisuj cy w taki
wła nie sposób pisze swoje nazwisko, składaj c podpisy na dokumentach. Dlatego te podpis
nieczytelny powinien by zło ony w formie zwykle u ywanej przez wystawc weksla, a wi c w
formie, która jest tym samym znana szerszemu kr gowi osób. Tak wykonany podpis, cho nie daje si
odczyta , wyra a napisane nazwisko, a zarazem pełni funkcj identyfikacyjn .
W razie zło enia przez wystawc weksla podpisu w powy szej formie, spełnienie wymagania z art. 1
pkt 8 czy art. 101 pkt 7 prawa wekslowego nie b dzie budzi w tpliwo ci osób, którym taka wła nie
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forma podpisu wystawcy jest znana. Dla pozostałych osób podpis nieczytelny b dzie natomiast
podstaw domniemania, e został on zło ony w formie zwykle u ywanej przez wystawc .
Z przytoczonych wy ej powodów S d Najwy szy rozstrzygn ł przedstawione zagadnienie prawne w
sposób wskazany w sentencji uchwały.
Wymóg własnor cznego podpisu wzbudza kontrowersje, które sprowadzaj si do odpowiedzi na
pytanie czy własnor czno podpisu oznacza jego oryginalno
? W praktyce mo na spotka si z
twierdzeniami, e podpisane własnor cznie przez wykonawc albo zamawiaj cego pismo przesłane za
pomoc faksu spełnia wymóg własnor czno ci podpisu. Zagadnienie to było przedmiotem uchwały
S du Najwy szego112 z dnia 20 grudnia 2006 r. Rozstrzygni cie dotyczyło wprawdzie mo liwo ci
przesłania apelacji za po rednictwem telefaksu (faksu) w post powaniu karnym, jednak e zawarte w
uzasadnieniu argumenty maj walor uniwersalny i znajduj cy odpowiednie zastosowanie w
post powaniu o zamówienie publiczne. Z cytowanej uchwały wynika, i podpis własnor czny
immanentnie powi zany jest z jego oryginalno ci . Jak stwierdził S d Najwy szy „nawet
najwierniejsze, a wr cz idealne odwzorowanie podpisu przy pomocy piecz ci, kliszy fotograficznej, czy
te metoda kserografii nie zmienia faktu, e taki podpis stanowi kopi oryginalnego, co powoduje, i
nie da si stwierdzi , czy jest podpisem niezaprzeczalnie własnor cznym, a wi c takim, który pochodzi
od osoby składaj cej pismo, i takim, który rzeczywi cie został zło ony przez osob w pi mie
procesowym zgodnie z jego wol ”.
2.3.3.Uchwała S du Najwy szego - Izba Karna z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I KZP
29/2006
Przewodnicz cy: S dzia SN Piotr Hofma ski.
S dziowie SN: Dorota Rysi ska (sprawozdawca), Roman S dej.
Protokolant: Ewa Sokołowska.
S d Najwy szy - Izba Karna w Warszawie na posiedzeniu przy udziale prokuratora Prokuratury
Krajowej Aleksandra Herzoga w sprawie Andrzeja M. po rozpoznaniu przedstawionego na podstawie
art. 441 § 1 Kpk przez S d Okr gowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 26 wrze nia 2006 r., II KZ
168/2006 zagadnienia prawnego wymagaj cego zasadniczej wykładni ustawy:
„Czy przesłanie apelacji za po rednictwem telefaksu (faksu) spełnia wymóg formalny z art. 119 § 1
pkt 4 Kpk?”
uchwalił udzieli nast puj cej odpowiedzi.
rodek odwoławczy mo e by wniesiony przy pomocy telefaksu, jednak skuteczno tego
pisma procesowego warunkuje uzupełnienie wymogu formalnego, polegaj cego na zło eniu na
nim własnor cznego podpisu przez wnosz cego rodek.
Uzasadnienie
Zagadnienie prawne, przedstawione S dowi Najwy szemu do rozstrzygni cia, powstało przy
rozpoznawaniu przez S d Okr gowy w Tarnowie za alenia oskar onego Andrzeja M., wniesionego na
zarz dzenie z dnia 7 sierpnia 2006 r., którym odmówiono przyj cia apelacji oskar onego od wyroku
S du Rejonowego w D browie Tarnowskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. W zarz dzeniu tym (i w
zarz dzeniach je poprzedzaj cych) wskazano, e oskar ony przesłał apelacj za po rednictwem
telefaksu, a zatem rodek ten nie zawiera jego oryginalnego, własnor cznego podpisu, przy czym
oskar ony, wezwany na podstawie art. 120 § 1 Kpk w zw. z art. 119 § 1 Kpk do usuni cia tego braku
formalnego, nie usun ł go w zakre lonym terminie. Skar c przytaczane zarz dzenie, Andrzej M.
argumentował z kolei, e przesłana przez niego apelacja „została zło ona wraz z własnor cznym
podpisem” i dlatego domaga si jej rozpoznania.

112

Uchwała S du Najwy szego – Izba karna z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I KZP 29/2006, publ. LexPolonica
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Uzasadniaj c wyst pienie ze sformułowanym na wst pie zagadnieniem prawnym wymagaj cym
zasadniczej wykładni ustawy, S d Okr gowy za punkt wyj cia swych rozwa a czyni stwierdzenie, e
na rodku odwoławczym, wniesionym za po rednictwem telefaksu (inaczej ni w przesłanym
telegramem), „podpis w ogóle jest zło ony” , tyle e budzi w tpliwo , czy odpowiada on wymogowi
art. 119 § 1 pkt 4 Kpk. Z dwóch mo liwych, S d Okr gowy preferuje interpretacj , e podpis ten
spełnia wskazany wymóg, poniewa nie traci on cechy własnor czno ci w wyniku jego
„przekształcenia” w drodze transmisji pisma tym (opisanym zreszt w przepisie art. 132 § 3 Kpk i
wykorzystywanym przez organy procesowe) technicznym sposobem. Kład c nacisk na stwierdzenie,
e nie mo na uto samia podpisu własnor cznego z oryginalnym, S d Okr gowy podkre la, e
współczesny rozwój technik komunikacyjnych obliguje do poszukiwania mo liwo ci uznania za
prawnie skuteczne ró nych sposobów komunikowania si
z organami procesowymi, ku czemu
zmierza unormowanie art. 125 § 2 i 4 Kpc oraz ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie
elektronicznym. Natomiast dostrzegaj c mo liwo odmiennej wykładni (zwłaszcza z uwagi na
gwarancyjn funkcj podpisu), pytaj cy S d zaznacza, e w praktyce s dów z terenu S du
Okr gowego w Tarnowie wyst puj rozbie no ci interpretacyjne.
Prokurator Prokuratury Krajowej w pisemnym wniosku wniósł o podj cie uchwały, w my l której
„wniesienie pisma procesowego za po rednictwem telefaksu jest skuteczne pod warunkiem
uzupełnienia wymogów formalnych okre lonych w art. 119 Kpk” .
W tym stanie sprawy S d Najwy szy zwa ył, co nast puje.
Przedstawione S dowi Najwy szemu zagadnienie prawne spełnia warunki okre lone w przepisie art.
441 § 1 Kpk, niezale nie od pewnych zastrze e co do sposobu jego sformułowania. Zwłaszcza jednak
tre jego uzasadnienia, w którym doszło do pomieszania ró nego rodzaju argumentów i wyci gania z
nich opacznych wniosków interpretacyjnych, powoduje konieczno uporz dkowania rozwa anych
kwestii, istotnych z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia, które sprowadza si do dylematu,
czy apelacja spełnia warunki skuteczno ci rodka odwoławczego, w wypadku jej wniesienia przy
pomocy telefaksu.
Na plan pierwszy czynionych w tym przedmiocie rozwa a nale y wysun przepis art. 428 § 1 Kpk,
który przewiduje wył czno pisemnej formy wnoszonego rodka odwoławczego, stanowi c wyj tek
od reguły wyra onej w art.116 Kpk. aden z wymienionych (ani innych) przepisów nie stawia
wymaga szczególnych co do tej formy składanego o wiadczenia procesowego, wobec czego nale y
przyj - zgodnie z ich brzmieniem - e ka de takie o wiadczenie, wyra one pismem a nie ustnie, a
co za tym idzie, ka dy tekst, napisany r cznie czy maszynowo (pismem „komputerowym” ), spełnia
wymóg wniesienia rodka odwoławczego na pi mie. Powy sze przemawia za tym, e bez znaczenia
pozostaje zarówno sposób, w jaki owo o wiadczenie woli zostanie przelane na papier, jak i to, czy
sporz dzone pismo dotrze do adresata w oryginale, czy w innej formie. Nale y wobec tego stwierdzi ,
e rodek odwoławczy przesłany do organu procesowego w postaci faksu (odbitki pisma pochodz cej
z odbiorczego urz dzenia telefaksowego) spełnia warunek wskazany w art. 428 § 1 Kpk, a wniesienie
tego rodka w opisywanej postaci (dla zachowania terminu do wykonania tej czynno ci procesowej)
jest prawnie skuteczne.
Konsekwencj powy szego, wniesiony w ten sposób rodek odwoławczy (niezale nie od wymaga
szczególnych i warunków skuteczno ci przewidzianych tylko dla rodków odwoławczych i samej
apelacji) powinien, jak ka de pismo procesowe, spełnia ogólne wymogi formalne takiego pisma, o
jakich mowa w art. 119 Kpk. Do wymogów tych - i to takich, których dopełnienie implikuje
mo liwo nadania biegu rodkowi odwoławczemu, a wi c i jego skuteczno ( art. 120 Kpk) - nale y
zawsze podpis składaj cego to pismo procesowe (§ 1 pkt 4 i § 2 art. 119 Kpk). Trzeba podkre li , e
niespełnienie wskazanego wymogu formalnego nie sprowadza si li tylko do sytuacji, gdy pismo
procesowe w ogóle nie zawiera wskazanego podpisu. Za równowa ne takiej sytuacji, co w judykaturze
i doktrynie nie budzi w tpliwo ci (por. np. uchwał siedmiu s dziów SN z dnia 18 lipca 1979 r. VI
KZP 13/79 OSNKW 1979/10 poz. 99, dotycz c podpisania pisma przez osob nieuprawnion ) nale y
traktowa wypadki, w których podpis na pi mie wprawdzie widnieje, jednak nie sposób go uzna za
spełniaj cy kryteria wymagane przepisem art. 119 Kpk.
- 159 -

Przytaczane kryteria nie s w wymienionym unormowaniu okre lone w sposób jednoznaczny,
niemniej zasady wykładni j zykowej, systemowej i funkcjonalnej nie pozwalaj w tpi , e w art. 119
§ 1 pkt 4 Kpk chodzi o własnor czny, oryginalny podpis składaj cego pismo. W powszechnym,
tradycyjnym rozumieniu słowo „podpis” oznacza m.in. „nazwisko (...) napisane zwykle
własnor cznie” , za zwrot „podpisa si ” to m.in. tyle, co „nada wa no jakiemu dokumentowi
przez napisanie na nim swojego nazwiska” (S. Dubisz, red.: Uniwersalny słownik j zyka polskiego,
Warszawa 2003, t. III, str. 566-567). Za przyj ciem wymogu własnor czno ci podpisu, w rozumieniu
pkt 4 § 1 art. 119 Kpk, przemawia te brzmienie § 2 przytaczanego unormowania, które dopuszczaj c
mo liwo podpisania pisma przez osob trzeci , czyni to wła nie w sytuacji, gdy osoba składaj ca
pismo sama nie mo e si podpisa . Wreszcie za tak , zapewniaj c spójno systemow , wykładni
poj cia „podpis” przemawia interpretacja odpowiednich unormowa procedury cywilnej, si gaj ca do
przepisów materialnych prawa cywilnego. Na ich tle zarówno w judykaturze, jak i w doktrynie (K.
Piasecki, red.: Kodeks post powania cywilnego, Komentarz, Warszawa 2006, t. I, str. 508-511; A.
Zieli ski, red.: Kodeks post powania cywilnego, Komentarz, Warszawa 2005, t. I, str. 385; H. Ciepła i
inni: Kodeks cywilny, Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005, t. I, str. 206-207 i cyt.
tam orzeczenia) wyra any jest jednolity pogl d, e zło ony na pi mie procesowym podpis (którego
okre lenia w art. 126 § 1 pkt 4 Kpc tak e nie sprecyzowano) musi by podpisem własnor cznym. W
argumentacji wskazuje si zwłaszcza (ujmuj c rzecz w najwi kszym skrócie) na racje przemawiaj ce
za równowa nym pojmowaniem wyra enia „podpis” w uj ciu wskazanego przepisu prawa
procesowego i w uj ciu art. 78 § 1 Kc (posługuj cego si okre leniem „własnor cznego” podpisu w
odniesieniu do o wiadcze woli składanych w formie pisemnej), w tym na nie mniej istotne znaczenie
tego podpisu, ni ma on w prawie materialnym. Wła nie w zwi zku ze znaczeniem własnor cznego
podpisu oraz z jego funkcjami, które obejmuj mo liwo ci identyfikacji składaj cego pismo i
stwierdzenia, e rzeczywi cie pochodzi ono od osoby na nim podpisanej, nadto odró nienia projektu
o wiadczenia woli od jego ostatecznie zaakceptowanego kształtu i stwierdzenia, i osoba je składaj ca
potwierdziła (swym podpisem) stanowcz wol jego zło enia (K. Knoppek: Dokument w procesie
cywilnym, Pozna 1993, str. 39-40; A. J drzejewska: Pisemna forma o wiadczenia woli a
automatyzacja obrotu prawnego, Pa stwo i Prawo 1993/1 str. 70), przydaje si wag tym jego cechom,
które pozwalaj stwierdzi , e podpis zło ony w pi mie procesowym jest odr cznym, indywidualnym
(utrudniaj cym podrobienie), znakiem graficznym wnosz cego to pismo. Doniosłe znaczenie podpisu,
który daje gwarancj autentyczno ci o wiadczenia woli i zapewnia bezpiecze stwo, a przy tym
unikni cie chaosu i stanu niepewno ci w obrocie prawnym jest nie do podwa enia.
W tym wietle nie mog budzi zastrze e pogl dy, prezentowane zarówno na gruncie cywilno, jak i
karno-prawnym (T. Grzegorczyk: Kodeks post powania karnego, Komentarz, Kraków 2005, str. 344;
P. Hofma ski, red.: Kodeks post powania karnego, Komentarz, Warszawa 2004, t. I, str. 577; por.
tak e orzeczenia S du Najwy szego: postanowienie z dnia 17 kwietnia 1967 II PZ 22/67 Nowe Prawo
1967/12 str. 1721-22; wyrok z dnia 23 lipca 1998 r. III CKN 482/98; postanowienie z dnia 24 stycznia
2005 r. III UZ 20/2004 OSNP 2005/16 poz. 258), w my l których podpis własnor czny na pi mie
procesowym nie mo e by zast piony nie tylko podpisem sporz dzonym na maszynie (jak np. w
wypadku sporz dzenia dokumentu technik komputerow , czy te nadania go telegramem), ale te
adnym innym podpisem mechanicznym, np. faksymile, b d kserograficzn odbitk własnego
podpisu. Trzeba bowiem podkre li , w kontek cie w tpliwo ci wyra onych w pytaniu prawnym, e
nawet najwierniejsze, a wr cz idealne odwzorowanie podpisu przy pomocy piecz ci, kliszy
fotograficznej, czy te metod kserografii (elektrofotograficzn ) nie zmienia faktu, e taki podpis
stanowi kopi podpisu oryginalnego, co powoduje, i nie da si stwierdzi , czy jest podpisem
niezaprzeczalnie własnor cznym, a wi c takim, który pochodzi od osoby składaj cej pismo
procesowe, i takim, który rzeczywi cie został zło ony przez t osob w pi mie procesowym zgodnie z
jej wol .
Powy sze rozwa ania prowadz zatem do wniosku, e adna kopia podpisu widniej cego na rodku
odwoławczym nie spełnia wymogu okre lonego w art. 119 § 1 pkt 4 Kpk. Skoro tak, to nie sposób
uzna , e podpis figuruj cy na tym pi mie, o ile zostało ono przesłane telefaksem, czyni zado
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wskazanemu warunkowi formalnemu skuteczno ci wniesionego rodka. Wskaza trzeba, e w my l
najprostszej definicji (B. Pfaffenberger, Słownik terminów komputerowych, Warszawa 1999, str. 79),
telefaks (faks) jest „urz dzeniem, które mo e nadawa lub odbiera tre dokumentów papierowych,
korzystaj c z linii telefonicznych. Faks skanuje kartk papieru, tworzy jej obraz w postaci cyfrowej, po
czym go transmituje. Faks, do którego jest wysyłany ten dokument, odbiera zapis cyfrowy, dekoduje go
i drukuje kopi strony oryginalnej” (por. tak e hasło „telefaks” oraz powi zan z nim definicj
„symilografii” , jako metody przekazywania obrazu - Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2005, t.
27, str. 283, t. 25, str. 311). Wystarczy te nadmieni , e w j zyku potocznym (S. Dubisz, op.cit. str.
787) słowo „faks” oznacza „kopi dokumentu, zdj cia itp. otrzyman za pomoc tego urz dzenia” ,
za słowo „faksowa ” zostało utworzone z łaci skiego facsimile (B. Pfeffenberger, op.cit., str. 79).
Bez w tpienia wi c, podpis widniej cy na pi mie przesłanym faksem stanowi, jak wskazuje sam
pytaj cy S d, „odwzorowanie (odbicie, kopi ), (...) sui generis multiplikacj ” własnor cznego
podpisu. Z tym za nie da si pogodzi wysuwanego jednocze nie stwierdzenia, e podpis ów „nie
traci cechy własnor czno ci” w wyniku „jedynie jego przekształcenia w drodze przekazu
technicznego” ( „technicznego sposobu transmisji pisma” ). Poza sporem bowiem pozostaje fakt
przetworzenia podpisu w posta kopii, z tego za punktu widzenia techniczny sposób owego
„przekształcenia” (czy te powód, wynikaj cy z potrzeby przesłania pisma) nie ma znaczenia.
Pogl d, e przesłanie telefaksem dokumentu zawieraj cego o wiadczenie woli, na którym był zło ony
własnor czny podpis, nie spełnia warunku podpisu własnor cznego, znalazł wyra ny wyraz w
orzecznictwie S du Najwy szego (uchwała z dnia 2 pa dziernika 2002 r. III PZP 17/2002 OSNP
2003/20 poz. 481). Równie w wypowiedziach doktryny podkre la si , e wnoszone w tej formie
pismo procesowe dotkni te jest omawianym brakiem formalnym, a tak zło onego o wiadczenia woli
nie mo na uzna za skuteczne, gdy figuruj cy na dokumencie przesłanym faksem podpis (nawet
osobi cie umieszczony na oryginale) nie spełnia tych wszystkich funkcji, które pełni podpis
własnor czny (A. J drzejewska, op.cit., str. 71-72; H. Ciepła, op.cit., str. 207).
Prezentowanego stanowiska nie s zdolne podwa y pozostałe argumenty, jakie na poparcie pogl du
przeciwnego zostały wysuni te w uzasadnieniu zagadnienia prawnego.
Niczego tu zatem nie zmienia odwołanie si przez S d Okr gowy do przepisów art. 125 § 2 4 Kpc
oraz ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450 ze
zm.), by nie powiedzie , e wywiera efekt odwrotny od zamierzonego. Trzeba zauwa y , e podpis
elektroniczny (w istocie za dane w postaci elektronicznej) usprawnia obrót prawny, ale - zwłaszcza
bezpieczny podpis weryfikowany przy pomocy wa nego certyfikatu (por. art. 3 pkt 2 cyt. ustawy),
istotnie sprzyja zapewnieniu bezpiecze stwa w tym obrocie, czego nie gwarantuje posługiwanie si
telefaksem przy przesyłaniu dokumentów. Trafnie te zauwa a Prokurator Krajowy w pisemnym
stanowisku, e tam gdzie ustawodawca dopuszcza odmienn od tradycyjnej form pism procesowych
(zwłaszcza tych „wnoszonych” do s du), czyni to w drodze wyra nej i precyzyjnej regulacji.
Nie znajduje tak e adnego uzasadnienia upatrywanie w przepisie art. 132 § 3 Kpk, przewiduj cym
mo liwo dor czania pism uczestnikom procesu przez organy procesowe za po rednictwem telefaksu
lub poczty elektronicznej, podstawy dla takiej samej mo liwo ci post powania w odniesieniu do
rodków odwoławczych, kierowanych do organów przez strony (uczestników) procesu.
Zacz trzeba od tego, e rozwa ania interesuj ce ze wskazanego punktu widzenia, w tym z punktu
widzenia analizowanych przepisów art. 428 § 1 i art. 119 Kpk, nale y umie ci w kontek cie
unormowa reguluj cych czynno ci procesowe (Dział IV kodeksu post powania karnego). Te
bowiem, zamieszczone w kolejnych rozdziałach, regulacje opisuj „okre lone przez prawo karne
procesowe zachowania uczestnika post powania wywołuj ce przewidziane przez to prawo skutki
prawne” (T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie post powanie karne, Warszawa 2005, str. 358 i nast.).
Czynno ci te (i ich skutki) s zró nicowane, gdy - ujmuj c rzecz w najwi kszym skrócie - pozostaj
w zale no ci m.in. od podmiotu dokonuj cego czynno ci, od funkcji (celu) danej czynno ci, od jej
tre ci i charakteru, by przywoła tu cho by o wiadczenia wiedzy (np. zawiadomienia) czy
o wiadczenia woli (imperatywne, postuluj ce) lub od formy (ustna, pisemna). Nie mo na zatem, jak
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czyni to pytaj cy S d, miesza warunków odnosz cych si do rodzajowo ró nych o wiadcze
procesowych a nast pnie wnioskowa o ich skuteczno ci.
I tak, gdy chodzi o o wiadczenia organów procesowych, to - w interesuj cym tu kontek cie - nale y
zwróci przede wszystkim uwag na o wiadczenia o charakterze imperatywnym, które zapadaj w
formie orzecze lub zarz dze , i w zwi zku z tym wskaza na dwie tylko kwestie szczegółowe. Po
pierwsze, trzeba odnotowa doniosłe znaczenie, jakie przepisy procesowe nadaj zło eniu pod
orzeczeniem podpisu, którego brak, niezale nie od przyczyn jego zaistnienia, stanowi bezwzgl dn
przesłank uchylenia orzeczenia ( art. 439 § 1 pkt 6 Kpk). Zawsze bowiem w tej sytuacji powstaje
w tpliwo , czy orzeczenie zostało sporz dzone zgodnie z wol wszystkich orzekaj cych
(orzekaj cego). Po wtóre, nale y podkre li , e dor czanie orzecze i zarz dze (które ustawa
nakazuje dor czy ) nast puje - zgodnie z tre ci art. 128 § 1 Kpk - tylko w postaci uwierzytelnionych
odpisów, co oznacza wył czenie wskazanej w art. 132 § 3 Kpk mo liwo ci dor czania opisanych
o wiadcze procesowych przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej. Znajduje to pełne
uzasadnienie w fakcie, e sposób ten, wobec niemo no ci zrealizowania wymogu zwi zanego z
urz dowym po wiadczeniem autentyczno ci podpisu, nie zapewnia dostatecznego bezpiecze stwa w
zakresie eliminowania niepowołanych ingerencji w tre tych pism.
Wbrew zatem mniemaniu wyra onemu w uzasadnieniu pytania prawnego, nie jest tak, e organ
procesowy (w przeciwie stwie do strony) zawsze ma mo liwo dor czenia pisma przy pomocy
telefaksu, czy poczty elektronicznej. W praktyce bowiem, mo e to dotyczy tylko wezwa i
zawiadomie (których wymogi formalne okre laj przepisy art. 129 Kpk), nie za wymienionych
procesowych o wiadcze woli tego organu. Z kolei mo liwo komunikowania si tymi sposobami z
organem procesu maj te jego uczestnicy, co zreszt (zwłaszcza przy wykorzystaniu faksu) wyst puje
w praktyce.
W nawi zaniu do powy szego nale y podkre li , e rodek odwoławczy, jakim jest apelacja stanowi
równie (podobnie jak wniosek o dor czenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem) procesowe
o wiadczenie woli, tyle e jest to o wiadczenie o charakterze postuluj cym, zło one przez stron .
Stanowi to jasny punkt odniesienia dla dwóch wa kich konstatacji, jakie rysuj si tak e w zwi zku z
tre ci przeprowadzonych ju rozwa a .
Po pierwsze zatem, nie sposób nie dostrzec, e pismo, w którym sporz dzaj ca je osoba wyra a
danie przeprowadzenia kontroli odwoławczej zapadłego rozstrzygni cia ma istotne znaczenie
zarówno dla samego biegu procesu, jak i z punktu widzenia interesu tej osoby. W takim razie
konieczno potwierdzenia własnym podpisem, e opisane o wiadczenie, o zawartej w nim tre ci,
zostało wniesione przez wła ciw osob i zgodnie z jej wol , nie ulega kwestii. Nie mo e wi c budzi
te w tpliwo ci, e za form takiego „uwierzytelnienia” wniesionego rodka odwoławczego
(analogicznie zreszt - o wiadczenia procesowego o jego cofni ciu, w wypadku jego zło enia na
pi mie - art. 431 § 1 w zw. z art. 116 Kpk) nie sposób uzna jakiejkolwiek kopii podpisu wnosz cego
pismo, w tym figuruj cej na pi mie przesłanym telefaksem. Wynikaj cy st d stan niepewno ci co do
rzeczywistego wyra enia woli przez skar cego jest nie do zaakceptowania, zatem jego usuni cie jest
mo liwe wył cznie przez uzyskanie na nim jego własnor cznego podpisu. Uzupełnienie tego wymogu
formalnego przez skar cego potwierdza, e w momencie przesłania rodka odwoławczego telefaksem
tak wol wyraził i wywołuje skutki ex tunc.
Po wtóre, nie sposób uzna - jak sugeruje pytaj cy S d - by unormowania dotycz ce dor cze (i ich
skuteczno ci, tak e za po rednictwem telefaksu) miały w ogóle zastosowanie do takiej czynno ci
procesowej, jak jest wniesienie przez stron (inny podmiot) rodka odwoławczego. Zarówno
systematyka przepisów Działu IV kodeksu post powania karnego, jak i sama tre przepisów jego
rozdziału 15 wskazuje, e unormowania dotycz ce dor cze (cho wywieraj skutki dla uczestników
post powania) adresowane s do organów procesowych a nie do stron. Niezale nie jednak od tego
trzeba podkre li , e aden przepis kodeksu nie posługuje si poj ciem „dor czenia” przez stron
rodka odwoławczego wła ciwemu organowi procesowemu. Poczynaj c od tre ci art. 428 § 1 Kpk,
b d cego ju w polu zainteresowania, wymieniaj c cho by uregulowania art. 445 i art. 460 Kpk,
wreszcie ko cz c na przepisach normuj cych kwestie zwi zane z zachowaniem terminu dokonania
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czynno ci procesowej (Dział IV, rozdział 14), zawsze jest mowa o wnoszeniu (wniesieniu) rodka
odwoławczego. Okre lenie to za , jak wyja nił S d Najwy szy w uchwale składu siedmiu s dziów z
dnia 20 stycznia 2005 r. I KZP 28/2004 (OSNKW 2005/1 poz. 1), stanowi kategori ogóln ,
obejmuj c wszystkie zachowania, z którymi ustawodawca ł czy skutek w postaci dokonania
czynno ci z zachowaniem terminu. Wobec tego, zachowania te nale y wi za z nadaniem rodka
odwoławczego (jego dat ) - w sposób uregulowany w art. 124 Kpk lub ze zło eniem go w siedzibie
s du (z uzyskaniem stosownej prezentaty za wiadczaj cej fakt oraz dat wpływu tego pisma), nie za z
czynno ci dor czenia w podanym wy ej rozumieniu. Powy sze nie wyklucza, rzecz jasna,
mo liwo ci wniesienia rodka odwoławczego przy pomocy telefaksu (z zachowaniem terminu
dopełnienia tej czynno ci), jednak nie oznacza zarazem, e czynno ta jest skuteczna, tak jak ma to
miejsce, na przykład, przy osobistym zło eniu tego pisma lub nadaniu go zwykł przesyłk pocztow ,
gdy wnoszone pismo zawiera własnor czny podpis wnosz cego, a nie jego kopi .
Nale y jednak podkre li , co wynika ju z wcze niejszego wywodu, e brak własnor cznego
podpisu wnosz cego rodek odwoławczy w omawianej postaci jest - jak ma to miejsce w wypadku
takich pism procesowych wnoszonych w inny sposób - brakiem usuwalnym. Uzupełnienie
okre lonego w art. 119 § 1 pkt 4 Kpk wymogu formalnego rodka odwoławczego mo e wi c nast pi
w drodze procedury uregulowanej w przepisie art. 120 § 1 Kpk, przy czym godzi si zauwa y , e
uzupełnienie to mo e nast pi nie tylko przez własnor czne podpisanie przez wnosz cego
egzemplarza pisma, które ju wpłyn ło, ale równie przez przedło enie innego egzemplarza
zawieraj cego ten podpis (por. postanowienie S du Najwy szego z dnia 9 listopada 2004 r. V CZ
111/2004, niepubl.), o ile jego tre jest identyczna. W wypadku dopełnienia tej czynno ci w
zakre lonym terminie, rodek odwoławczy przesłany przy pomocy telefaksu wywołuje skutki od dnia
jego wniesienia, jak stanowi o tym art. 120 § 2 Kpk zd. 1.
Kieruj c si przedstawionymi wzgl dami, S d Najwy szy podj ł uchwał prezentowan na wst pie.
2.4.Termin zwi zania ofert
Termin zwi zania ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wi c termin, w
którym na oferencie spoczywa obowi zek wypełnienia wszystkich zawartych w ofercie zobowi za ,
został okre lony w art. 85 ust. 1 ustawy . Zgodnie z tym przepisem wykonawca składaj cy ofert
pozostaje ni zwi zany przez czas okre lony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jak
wynika z powy szego – okre lenie terminu zwi zania ofert nale y do zamawiaj cego. Jego swoboda
w tym zakresie nie jest jednak nieograniczona. Ustawodawca uzale nił maksymaln długo okresu
zwi zania ofert od warto ci szacunkowej zamówienia.
Wykonawca jest zwi zany ofert do upływu terminu okre lonego w SIWZ, jednak nie dłu ej ni :
• 30 dni, je eli warto zamówienia jest mniejsza ni progi unijne,
• 90 dni, je eli warto zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyra on
w złotych równowarto kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,
• 60 dni, je eli warto zamówienia jest inna ni ej wy ej wymienione.
Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. Sposób
liczenia tego terminu odbiega od wyra onej w art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego zasady, zgodnie z któr
przy liczeniu terminów okre lonych w dniach, których pocz tkiem jest pewne zdarzenie, nie
uwzgl dnia si dnia, w którym to zdarzenie nast piło. Ustawa - Prawo zamówie publicznych, w
odniesieniu do terminu zwi zania ofert , reguluje t kwesti odmiennie. U ycie w art. 85 ust. 5
ustawy zwrotu „wraz z upływem terminu składania ofert”, wskazuje bowiem, i przy liczeniu
terminu zwi zania ofert uwzgl dnia si dzie składania ofert, czyli dzie , w którym nast piło
zdarzenie b d ce pocz tkiem biegu terminu. Tym samym, pierwszym dniem zwi zania ofert
jest dzie , w którym upływa termin składania ofert.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy zamawiaj cy mo e zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody
na przedłu enie terminu zwi zania ofert , o czas oznaczony, nie dłu szy ni 60 dni, pod warunkiem
wyst pienia jednocze nie trzech przesłanek:
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istniej okoliczno ci uzasadniaj ce przedłu enie terminu zwi zania ofert ,
do ko ca upływu terminu pozostało co najmniej 7 dni,
zamawiaj cy nie zwracał si uprzednio w toku tego post powania do wykonawców z pro b o
wyra enie zgody na przedłu enie terminu zwi zania ofert .
Wyra aj c zgod na przedłu enie terminu zwi zania ofert wykonawca jest zobowi zany jednocze nie
przedłu y okres wa no ci wadium albo wnie nowe wadium na cały przedłu ony okres zwi zania
ofert . Powy szy wymóg wynika z istoty wadium, którego celem jest zabezpieczenie roszcze
zamawiaj cego z tytułu wyst pienia zdarze , o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.
Odmowa wyra enia przez wykonawc zgody na przedłu enie terminu zwi zania ofert nie powoduje
utraty wadium, lecz jest równoznaczna z rezygnacj z udziału w post powaniu o zamówienie
publiczne. Zamawiaj cy jest bowiem zobowi zany do wykluczenia oferenta, który nie wyraził zgody
na przedłu enie okresu zwi zania ofert b d nie wniósł na ten okres wadium (art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy).
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy, w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania
ofert, bieg terminu zwi zania ofert ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni cia protestu.
Jest to uregulowanie odmienne od wskazanej w art. 81 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych
reguły, w my l której wniesienie protestu powodowało przerwanie biegu terminu zwi zania ofert , co
oznaczało, e z dniem rozstrzygni cia protestu termin ten biegł od nowa. Zawieszenie biegu terminu
zwi zania ofert , o którym mowa w ustawie Prawo zamówie publicznych, powoduje natomiast, i po
ostatecznym rozstrzygni ciu protestu termin ten biegnie w dalszym ci gu.
Wniesienie protestu w toku post powania poci ga za sob konieczno przedłu enia przez oferentów
wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłu ony okres pod rygorem wykluczenia z
post powania (art. 181 ust. 2 ustawy).
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zawieszenia biegu terminu zwi zania ofert z powodu
wszcz cia przez Prezesa Urz du Zamówie Publicznych kontroli uprzedniej (art. 168 ust. 4 ustawy).
Z chwil zako czenia kontroli, to jest z chwil powiadomienia zamawiaj cego o wynikach kontroli,
termin zwi zania ofert rozpoczyna swój dalszy bieg. Nale y przy tym podkre li , e w sytuacji, gdy
termin wa no ci wadium upływa w trakcie przeprowadzania kontroli uprzedniej, wykonawcy nie s
zobowi zani do przedłu enia wadium, i co za tym idzie, upływ terminu jego wa no ci, nie powoduje
konieczno ci wykluczenia oferenta (art. 168 ust. 6 ustawy).
•
•
•

2.5.Zastrze enie dotycz ce obj cia tajemnic przedsi biorstwa niektórych informacji
zawartych w ofercie
Wykonawca mo e obj tajemnic przedsi biorstwa pewne informacje zawarte w ofercie. Stanowi o
tym przepis art. 8 ust. 3 ustawy. Zasad jednak e jawno oferty. Przywoływana w przepisie art. 8
ust. 3 ustawy, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera legaln definicj tajemnicy
przedsi biorstwa, stanowi c, e s to nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto gospodarcz ,
co, do których przedsi biorca podj ł niezb dne działania w celu zachowania ich poufno ci.
Za tajemnic przedsi biorstwa, stosownie do postanowie art. 551 Kc, uzna mo na – pod warunkiem
spełnienia przesłanek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa wy ej – maj cy
warto gospodarcz niematerialny składnik przedsi biorstwa, który, tak jak i pozostałe składnik,
słu y ma przedsi biorcy do realizacji okre lonych zada gospodarczych. Przy tym to przedsi biorca
w trakcie realizacji owych zada podejmuje decyzje, czy i w stosunku, do jakich informacji podejmie
działania zmierzaj ce do zachowania poufno ci.
Zastrze enie poufno ci nie mo e wynika jedynie ze swobodnego uznania składaj cego takie
o wiadczenie przedsi biorcy. Informacja dotycz ca samego przedsi biorstwa lub zwi zana z
działalno ci tego przedsi biorstwa, aby mogła stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi spełnia jednocze nie trzy warunki polegaj ce na
tym, e:
- 164 -

1) nie została ujawniona do wiadomo ci publicznej,
2) posiada warto gospodarcz ,
3) podj to w stosunku do niej niezb dne działania w celu zachowania poufno ci.
Zgodnie z wyrokiem S du Najwy szego113 z dnia 3 pa dziernika 2000 r. za tajemnic
przedsi biorstwa mo e by uznana okre lona informacja (wiadomo ), je eli spełnia ł cznie trzy
warunki:
- ma charakter technologiczny, techniczny, handlowy lub organizacyjny przedsi biorstwa,
- nie została ujawniona do wiadomo ci publicznej,
- podj to w stosunku do niej niezb dne działania w celu zachowania poufno ci.
Dalej w tre ci uzasadnienia wyroku S du Najwy szego czytamy: powszechnie przyjmuje si , e
informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów
wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Informacja (wiadomo ) nie ujawniona
do wiadomo ci publicznej to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze wzgl du na
prowadzon działalno s zainteresowane jej posiadaniem. Taka informacja staje si „tajemnic
przedsi biorstwa”, kiedy przedsi biorca ma wol , by pozostała ona tajemnic dla pewnych kół
odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób by rozpoznawalna. Bez takiej woli, cho by tylko
dorozumianej, informacja mo e by nieznana, ale nie b dzie tajemnic . Informacja nie ujawniona do
wiadomo ci publicznej traci ochron prawn , gdy ka dy przedsi biorca (konkurent) dowiedzie si o
niej mo e drog zwykł i dozwolon , a wi c np. gdy pewna wiadomo jest przedstawiana w pismach
fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny ka dy fachowiec pozna mo e, jak
metod produkcji zastosowano. „Tajemnica” nie traci za ze swego charakteru przez to, e wie o niej
pewne ograniczone koło osób, zobowi zanych do dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy
przedsi biorstwa lub inne osoby, którym przedsi biorca powierza informacj . Podj cie niezb dnych
działa w celu zachowania poufno ci informacji powinno prowadzi do sytuacji, w której chroniona
informacja nie mo e dotrze do wiadomo ci osób trzecich w normalnych toku zdarze , bez adnych
specjalnych stara z ich strony.
Zastosowane w ustawowej definicji sformułowania nale y interpretowa szeroko. Powszechnie
przyjmuje si , e tajemnic przedsi biorstwa mog obj te nast puj ce informacje:
1. Informacje techniczne i technologiczne
mog dotyczy technologii wytwarzania,
stosowanych sposobów produkcji, systemu kontroli jako ci, wzorów u ytkowych i
zdobniczych, wynalazków nadaj cych si do opatentowania, formuł chemicznych, metod
działania, poufnego know – how produkcyjnego itp.
2. Informacje organizacyjne mog obejmowa wiadomo ci przydatne do prowadzenia
przedsi biorstwa (cho niezwi zane bezpo rednio z cyklem produkcyjnym), w szczególno ci:
a) ródła zaopatrzenia ( ródła pozyskiwania surowców, materiałów, półproduktów, wykaz
dostawców, podwykonawców, koszty zaopatrzenia i usług obcych itp.),
b) struktur organizacyjn ( w tym równie zasady finansowania działalno ci, wysoko
wynagrodze pracowników i współpracowników itp.),
c) rynki zbytu (działalno marketingowa, organizowanie rynków zbytu, sie dystrybucji,
dane obrazuj ce wielko produkcji i sprzeda y, wykaz odbiorców, wykaz hurtowni i
składów fabrycznych, wykaz punktów serwisowych itp.).
3. W obecnym stanie prawnym rozszerzono katalog informacji stanowi cych tajemnic
Przedsi biorstwa o ogóln kategori „innych informacji posiadaj cych warto
gospodarcz ”. W rezultacie, w miejsce wyczerpuj cego katalogu informacji stanowi cych
tajemnic przedsi biorstwa, wprowadzono katalog otwarty. Za tajemnic przedsi biorstwa
uznaje si , jak wcze niej wspomniano, wszystkie informacje posiadaj ce warto gospodarcz
( w szczególno ci informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne) je eli przedsi biorca
spełni wymagania z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji in fine.
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Powstaje pytanie, czy nale y bra pod uwag subiektywn warto gospodarcz przypisywan
informacji przez przedsi biorc , czy chodzi tu raczej o jej warto zobiektywizowan . Wydaje
si , i nale y opowiedzie si za t drug koncepcj , za któr opowiedział si ju S d
Antymonopolowy114 w postanowieniu z 27 marca 2002 r. Tajemnica przedsi biorstwa, w
przeciwie stwie do tajemnicy korespondencji, jest chroniona z uwagi na warto ekonomiczn
jak przedstawia. Przyj cie, i miarodajna jest subiektywna ocena warto ci informacji przez
przedsi biorc mo e prowadzi do prób egzekwowania przez przedsi biorców ochrony mało
wa nych danych, które nie podnosz konkurencyjnej pozycji przedsi biorstwa. W przypadku
ujawnienia takiej informacji zwykle nie nast pi zagro enie lub naruszenie interesów
przedsi biorcy (zwłaszcza istotnych) i, w rezultacie, nie b dzie mo na wykaza czynu
nieuczciwej konkurencji. Kryteria „warto ci gospodarczej”, „istotno ci zagro onych lub
naruszonych interesów” przyj te w ustawie s na tyle nieostre, i s d b dzie musiał je
rozpatrywa casu ad casum.
2.5.1.Działania niezb dne dla zachowania poufno ci
Konkretna informacja mo e by uznana za tajemnic przedsi biorstwa tylko wtedy, gdy
przedsi biorca ma wol , by pozostała ona tajemnic dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i
wola ta dla innych osób musi by rozpoznawalna. Bez takiej woli, cho by tylko dorozumianej,
informacja mo e by nieznana, ale nie b dzie tajemnic . „Tajemnica” nie traci za swego charakteru
przez to, e wie o niej pewien ograniczony kr g osób, zobowi zanych do dyskrecji w tej sprawie – jak
pracownicy przedsi biorstwa lub inne osoby, którym dane informacje zostały ujawnione.
Art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzale nia istnienie stanu tajemnicy od
podj cia przez przedsi biorc okre lonych działa zmierzaj cych do zachowania poufno ci obj tych
ni danych. Działania te powinny zmierza do osi gni cia takiego stanu, w którym osoby trzecie –
chc c zapozna si z tre ci informacji – musz doprowadzi do wyeliminowania przyj tych przez
przedsi biorc mechanizmów zabezpieczaj cych przed niekontrolowanym wypływem danych.
Chroniona informacja nie powinna dotrze do wiadomo ci osób trzecich w sposób legalny. Wybór
informacji, które maj zosta obj te poufno ci nale y do przedsi biorcy, jednak e wybór ten nie
mo e by oderwany od mo liwo ci podj cia niezb dnych działa w celu zachowania w poufno ci
wybranych informacji.
Zatem, jak zauwa a si w literaturze przedmiotu, na przedsi biorcy spoczywa dodatkowy ci ar
podj cia odpowiednich działa organizacyjnych i porz dkowych w celu utrzymania danej
wiadomo ci w tajemnicy. Powinien on wdro y procedury okre laj ce przepływ informacji i kr g
osób uprawnionych, a tak e poinformowa pracowników i współpracowników o poufnym charakterze
okre lonych informacji. Obecnie cz sto stosowane s w umowach (równie w umowach o prac )
klauzule o zakazie konkurencji obejmuj ce mi dzy innymi zakaz ujawniania informacji stanowi cych
tajemnic przedsi biorstwa (równie po rozwi zaniu stosunku pracy). Obowi zek pouczenia
okre lonych pracowników i współpracowników nie oznacza, e inne osoby, które przypadkowo
weszły w posiadanie danej informacji, s zwolnione od obowi zku zachowania tajemnicy. Ustawa nie
uzale nia obowi zku przestrzegania tajemnicy przedsi biorstwa od sposobu uzyskania nale ycie
utajnionej informacji. Z jednej strony, obowi zek zachowania tajemnicy przedsi biorstwa nie mo e
by dorozumiany, z drugiej za wola przedsi biorcy mo e by wyra ona w dowolny, byle
jednoznaczny sposób. Konsekwencje niewykonania lub nienale ytego wykonania obowi zku
zapewnienia poufno ci informacji obci aj przedsi biorc .
Przedsi biorca ma obowi zek podj cia takich działa , które – zgodnie z wiedz i do wiadczeniem –
zapewni ochron informacji przed ujawnieniem. Maj to by działania „niezb dne”.
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2.5.2.Tajemnica przedsi biorstwa a jawno

ofert w post powaniach o zamówienie publiczne

Z tre ci cytowanego na wst pie przepisu ustawy wynika, i :
1. Nie mo na zastrzec poufno ci całej oferty, bowiem zasad jest jej jawno . Wykonawca mo e
skutecznie da od zamawiaj cego nieujawniania przekazanej z ofert informacji jedynie
wówczas, gdy okre li w sposób dokładny t informacj (wiadomo ). Niedopuszczalnym jest
zatem uczynienie np. klauzuli „oferta stanowi tajemnic przedsi biorstwa i nie mo e by
udost pniona innym uczestnikom post powania, z wyj tkiem tych dokumentów, które
musz by udost pnione zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa ...”. Klauzula taka
nie precyzuje bowiem, która informacja jest uznawana za tajemnic przedsi biorstwa.
2. Zastrze enie poufno ci oferty nie wywołuje skutków wobec zamawiaj cego. Zamawiaj cy ma
w ka dym wypadku prawo wgl du do oferty (odmienne podej cie czyniłoby niecelowym
zło enie tych fragmentów oferty). Zastrze enie takie nie jest skuteczne równie osób, którym
ustawy zezwalaj na dost p do wszystkich informacji zawartych w ofercie lub zał cznikach do
niej.
2.5.3.Informacje, jakie nie mog by uznane za tajemnic przedsi biorstwa
Jak wcze niej wspomniano, nie mog by uznane za tajemnic przedsi biorstwa informacje, co do
których obowi zuj ce przepisy przes dzaj o ich jawno ci. Tak e informacje, o których mo na si
dowiedzie zwykł i dozwolon drog nie mog stanowi tajemnicy przedsi biorstwa.
Z przepisów ustawy oraz innych ustaw wynika jawno wielu informacji zawartych w ofertach:
1) Nazwisko lub firma (nazwa) oraz adres wykonawcy. Dane dotycz ce składaj cych oferty
musz by odczytane podczas publicznego otwarcia ofert i musz by podane do publicznej
wiadomo ci osób obecnych. Wykonawca nieobecny na otwarciu ofert mo e zwróci si do
zamawiaj cego o przekazanie tych informacji, a zamawiaj cy zobowi zany jest to
niezwłocznie uczyni . Dane te nast pnie s uwidaczniane w jawnym zał czniku do protokołu
post powania. Nast pnie dane wykonawcy, który zło ył najkorzystniejsz ofert wpisywane s
do druków ogłosze publikowanych w Biuletynie Zamówie Publicznych oraz w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
2) Cena oferty. Cena zło onej w post powaniu o udzielenie zamówienia oferty nie mo e by
uznana za tajemnic przedsi biorstwa. Podobnie jak w przypadku danych adresowych, cena
jest podawana do wiadomo ci obecnych podczas publicznego otwarcia ofert, a nast pnie
umieszczana w jawnym zał czniku do protokołu post powania. Informacja o cenie oferty (w
przypadku gdy jest ona najni sza, najwy sza lub gdy oferta ta została przez zamawiaj cego
wybrana) jest podawana do publicznej wiadomo ci w tre ci ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia. W przypadku obliczania warto ci oferty na podstawie kosztorysów ofertowych,
tak e wszystkie zawarte w kosztorysach ceny jednostkowe nie podlegaj utajnieniu. Gdyby
jednak wykonawca zawarł w ofercie dodatkowe informacje dotycz ce mar , upustów czy
rabatów zastosowanych przez niego przy obliczaniu cen jednostkowych, to takie informacje
mog by uznane za tajemnic przedsi biorstwa. Nale one bowiem do stosowanej w
przedsi biorstwie polityki cenowej, która mie ci si w poj ciu tajemnicy handlowej
przedsi biorstwa. W sytuacji, gdy cena oferty ma by wyra ona ryczałtem, dane dodatkowe,
obrazuj ce sposób wyliczenia ceny ryczałtowej, tak e mog by obj te tajemnic
przedsi biorstwa.
3) Termin wykonania zamówienia. Oferowany w ofercie termin realizacji zamówienia jest
podawany do wiadomo ci obecnych podczas otwarcia ofert. Nie ma wi c mo liwo ci obj cia
tej informacji tajemnic przedsi biorstwa. Mog by natomiast uznane za tajemnic
przedsi biorstwa zał czone do oferty szczegółowe harmonogramy wykonywania
poszczególnych czynno ci, w szczególno ci w przypadku, gdy wi
si one z przyj t przez
wykonawc koncepcj realizacji zamówienia.
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4) Okres gwarancji. Podobnie jak w przypadku terminu wykonania zamówienia okresu
gwarancji nie mo na uzna za tajemnic przedsi biorstwa. Jednak e sposób wiadczenia
obsługi gwarancyjnej, u yte do jej wykonania rodki czy osoby, ich specjalistyczne narz dzia
czy posiadane kwalifikacje i do wiadczenie, a tak e informacje dotycz ce sieci serwisowej,
zwłaszcza tej stworzonej na potrzeby konkretnego zamówienia mog by obj te tajemnic
przedsi biorstwa.
5) Warunki płatno ci. Z tych samych przyczyn i na tych samych warunkach, co termin
wykonania zamówienia i okres gwarancji równie warunki płatno ci okre lone w ofercie
przetargowej stanowi informacj jawn , co do której przedsi biorcy zostało ustawowo
odebrane prawo do jej utajnienia.
Z innych przepisów ( w szczególno ci ustawy o dost pie do informacji publicznej, ustawy o
Krajowym Rejestrze S dowym115 czy ustawy o rachunkowo ci) wynika, e nie mo na obj tajemnic
przedsi biorstwa nast puj cych informacji:
1) Danych zawartych w odpisie z Krajowego Rejestru S dowego. Nie mo na zastrzec
poufno ci danych, które s jawne na mocy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
S dowym. Tak wi c dane zawarte w KRS s zawsze jawne i nie mog stanowi tajemnicy
przedsi biorstwa.
2) Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych. W zakresie okre lonym ustaw o
rachunkowo ci sprawozdania finansowe niektórych podmiotów s podawane do publicznej
wiadomo ci poprzez ogłoszenie w Monitorze Polskim B lub w Monitorze Spółdzielczym.
Tak e inne podmioty zobowi zane na podstawie przepisów do składania do Krajowego
Rejestru S dowego swych rocznych sprawozda nie mog swych sprawozda finansowych
obj tajemnic przedsi biorstwa z uwagi na fakt, i dane te s danymi zawartymi w KRS-ie.
3) Danych o posiadanych uprawnieniach, koncesjach, certyfikatach. Niedopuszczalnym jest
utajnianie posiadanych przez wykonawc uprawnie , koncesji i certyfikatów, zwłaszcza
nadawanych przez organy władzy i administracji publicznej lub inne podmioty działaj cych na
podstawie uprawnie nadanych przez te organy. W przypadku autoryzacji i certyfikatów
wydawanych przez firmy prywatne s one zwykle dost pne dla zainteresowanych w sposób
prawnie dozwolony.
4) O wiadczenie na temat spełniania warunków podmiotowych. Nie mo na zastrzec
poufno ci zło onego o wiadczenia wymaganego przez postanowienia ustawy, gdy stanowi
ono informacj publiczn w rozumieniu ustawy o dost pie do informacji publicznej.
Przesłanki wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia publicznego maj charakter
sankcyjny i zaistnienie przesłanek okre lonych w ustawie nie mo e by ukrywane przez
wykonawców.
5) Dane o wykonanych wcze niej zamówieniach publicznych. Tre umowy w sprawie
zamówienia publicznego jest jawna. W przypadku gdy wykonawca zał cza do oferty
informacj na temat posiadanego przez siebie do wiadczenia zawodowego musi pami ta , e
dane podane w wykazie a dotycz ce poprzednio wykonanych zamówie publicznych nie mog
by obj te tajemnic przedsi biorstwa. Ani wi c dane poprzedniego zamawiaj cego, ani
przedmiot zamówienia, ani termin realizacji zamówienia, ani cena umowy w sprawie
zamówienia publicznego nie s , co do zasady, obj te tajemnic przedsi biorstwa. Wynika to z
przytoczonych wy ej norm ustawy, jak te z ustawy o dost pie do informacji publicznej.
Niemo liwym jest wyczerpuj ce wskazanie informacji lub dokumentów b d cych integraln cz ci
oferty stanowi cych jednocze nie tajemnic przedsi biorstwa. Bior c jednak pod uwag orzecznictwo
s dów polskich, tre przepisów szczególnych a w szczególno ci definicj legaln tajemnicy
przedsi biorstwa, za tajemnic tak nale y uzna np. dane obrazuj ce wielko produkcji i sprzeda y,
a tak e ródła zaopatrzenia i zbytu116.
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Informacje powy sze nie mog by utajnione w jakikolwiek sposób. W przypadku, gdy wykonawca
zastrzegł powy sze dane jako tajemnic przedsi biorstwa, mo na wysnu wniosek, i oferta jest
sprzeczna z ustaw i musi by odrzucona przez Komisj Przetargow na podstawie art. 89 ust.1
pkt 1 ustawy.
2.5.4. Uchwała S du Najwy szego – Izba Cywilna z dnia 21 pa dziernika 2005 r., sygn. akt
III CZP 74/2005
Uchwała S du Najwy szego - Izba Cywilna117
z dnia 21 pa dziernika 2005 r.
III CZP 74/2005
W post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj cy bada skuteczno
dokonanego przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) - zastrze enia dotycz cego zakazu
udost pniania informacji potwierdzaj cych spełnienie wymaga wynikaj cych ze specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Nast pstwem stwierdzenia bezskuteczno ci zastrze enia, o
którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wył czenie zakazu ujawniania zastrze onych
informacji.
SSN Zbigniew Kwa niewski (przewodnicz cy, sprawozdawca)
SSN Bronisław Czech
SSN Tadeusz yznowski
Protokolant Bo ena Nowicka
S d Najwy szy w sprawie z odwołania Konsorcjum: Crowley Data Poland sp. z o.o. w Warszawie,
Exatel S.A. w Warszawie oraz ATM S.A. w Warszawie, przeciwko zamawiaj cemu Skarbowi
Pa stwa Ministrowi Sprawiedliwo ci o udzielenie zamówienia publicznego, po rozstrzygni ciu w
Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 21 pa dziernika 2005 r., zagadnienia prawnego
przedstawionego przez S d Okr gowy w Warszawie postanowieniem z dnia 31 maja 2005 r. V Ca
3143/2004,
„Czy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj cy uprawniony jest do badania
zasadno ci dokonanego przez oferenta - w trybie art. 96 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177) zastrze enia informacji potwierdzaj cych
spełnienie przez niego warunków wymaganych specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, a w
przypadku pozytywnego w tym wzgl dzie rozstrzygni cia: czy konsekwencj stwierdzenia
bezzasadno ci takiego zastrze enia powinno by odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 1
wymienionej na wst pie ustawy?”
podj ł uchwał .
Uzasadnienie
S d Okr gowy, rozpoznaj cy spraw o udzielenie zamówienia publicznego tocz cej si na skutek
skargi oferenta od wyroku Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urz du Zamówie Publicznych, ustalił, e
wykonawca zastrzegł, i nie mog by udost pniane innym wykonawcom i osobom trzecim zał czone
do jego oferty dokumenty, obejmuj ce m.in. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług,
twierdz c, e informacje te stanowi tajemnic przedsi biorstwa. Ustalił tak e, e Zespół Arbitrów w
pisemnych motywach zaskar onego skarg wyroku uznał, e zastrze enie informacji uznanych przez
oferenta za stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa stanowi ofert w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych a tym samym zamawiaj cy uprawniony był do badania
zło onego zastrze enia w trybie dotycz cym oceny oferty. Nadto Zespół Arbitrów stwierdził, e skoro

117

Uchwała S du Najwy szego – Izba Cywilna z dnia 21 pa dziernika 2005 r., sygn. akt III CZP 74/2005, publ.
LexPolonica
- 169 -

nie została wykazana przesłanka z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
mianowicie uznanie zastrze onych informacji za stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa, to
zamawiaj cy zasadnie odrzucił ofert jako sprzeczn z przepisami Pzp.
Przy rozpoznawaniu skargi oferenta od wyroku Zespołu Arbitrów S d Okr gowy powzi ł powa ne
w tpliwo ci sformułowane w zagadnieniu prawnym przedstawionym do rozstrzygni cia S dowi
Najwy szemu na podstawie art. 390 § 1 Kpc. W ocenie S du Okr gowego mo liwe jest stanowisko, e
wykładnia gramatyczna art. 96 ust. 4 Pzp przemawia za przyj ciem, i obj cie informacji klauzul
tajno ci stanowi wył czn decyzj oferenta, która nie podlega ocenie zamawiaj cego. Z drugiej jednak
strony S d uznał, e pozostawienie tego zagadnienia wył cznie w dyspozycji oferenta i zamawiaj cego
mo e prowadzi do nieprawidłowo ci w post powaniu maj cym szczególny charakter, bo
charakteryzuj cym si zasad jawno ci.
Kolejnym elementem powa nych w tpliwo ci S du Okr gowego jest mo liwo przes dzenia o tym,
czy dokumenty potwierdzaj ce spełnienie przez oferenta wymogów okre lonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) mog by uznane za składnik oferty, a je li tak, to czy
konsekwencj stwierdzenia ich niezgodno ci z ustaw jest obowi zek odrzucenia oferty przez
zamawiaj cego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.
S d Najwy szy zwa ył, co nast puje:
Prawidłowo przyj ta chronologia uj cia obu pyta sformułowanych w zagadnieniu prawnym,
przedstawionym do rozstrzygni cia S dowi Najwy szemu, dowodzi, e pozytywna odpowied na
pierwsze z nich czyni dopiero aktualn potrzeb udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie.
I. S d Najwy szy nie wypowiadał si dotychczas w przedmiocie istnienia uprawnienia czy te
obowi zku zamawiaj cego badania zasadno ci zastrzeganego w ofercie zakazu udost pniania
okre lonych informacji w post powaniu o udzielenie zamówienia oraz okre lania rodków reakcji w
razie ewentualnego stwierdzenia dokonania wspomnianych zastrze e niezgodnie z prawem. Za
bezsporne nale y uzna stwierdzenie, e z mocy art. 7 ust. 1 Pzp zamawiaj cy zobowi zany jest do
przygotowania i przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniaj cy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jedn z takich, priorytetowo
potraktowanych przez ustawodawc , zasad przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia
jest wyartykułowana w art. 8 ust. 1 Pzp zasada jawno ci post powania, wyj tkiem od której s
ustawowo okre lone przypadki pozwalaj ce na ograniczenie dost pu do okre lonych informacji.
Przepis art. 8 ust. 2 Pzp, zawieraj cy wyj tek od zasady zawartej w poprzedzaj cym go ust pie
pierwszym art. 8 Pzp, jest ródłem uprawnienia zamawiaj cego ograniczenia dost pu do informacji
zwi zanych z post powaniem o udzielenie zamówienia, jednak skorzystanie przeze z tego
uprawnienia ustawodawca ograniczył tylko do przypadków okre lonych w ustawie. Skoro wi c
zamawiaj cy mo e z woli ustawodawcy ograniczy dost p do informacji, ale tylko w ustawowo
okre lonych przypadkach, to aby móc skorzysta z tego uprawnienia zgodnie z ustaw musi on
uprzednio pozytywnie przes dzi o tym, e zaistniały okoliczno ci odpowiadaj ce przypadkom
okre lonym w ustawie. Z tych oczywistych wzgl dów wymaga to wi c podj cia przez zamawiaj cego
okre lonych bada w tym przedmiocie. Przykładem okre lonego w ustawie przypadku wył czenia
zasady jawno ci poprzez ograniczenie dost pu do informacji jest wyra ony w art. 96 ust. 4 ustawy
zdanie pierwsze Pzp zakaz ujawniania informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym nawet w razie wyst pienia tej
przesłanki aktualizacja tego ustawowego zakazu została uwarunkowana uprzednim dokonaniem przez
wykonawc , w terminie składania ofert, stosownego zastrze enia, e informacje te nie mog by
udost pniane. Ustawodawca nader rygorystycznie traktuje tak e i to odst pstwo od zasady jawno ci,
bowiem w dalszej cz ci tego samego przepisu art. 96 ust. 4 zdanie drugie Pzp pozbawia wykonawc
mo liwo ci zastrze enia zawartych w ofertach informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Skoro wi c skuteczno dokonanego przez wykonawc , nawet w wymaganym terminie, zastrze enia
zakazu udost pniania informacji, w postaci aktualizacji si ustawowego zakazu ich ujawniania, została
uwarunkowana uprzednim pozytywnym przes dzeniem o tym, e informacje te stanowi tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to oczywist staje
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si konstatacja, e wła nie potencjalny adresat tego zakazu, tj. zamawiaj cy, zobowi zany jest zbada
czy w konkretnej sytuacji wyst piła ustawowa przesłanka, przes dzaj ca o aktualizacji wymienionego
zakazu. Samo u ycie przez ustawodawc w art. 96 ust. 4 Pzp bezosobowego zwrotu „Nie ujawnia
si informacji...” nie mo e wywoływa jakichkolwiek w tpliwo ci, e adresatem tego zakazu
(obowi zku okre lonego zaniechania) jest wła nie zamawiaj cy, bowiem interpretacja podmiotowego
zakresu obowi zywania wyra onej w tym przepisie normy nie mo e abstrahowa od regulacji zawartej
w art. 8 ust. 2 Pzp. Poniewa przesłank aktualizacji si zakazu ujawniania informacji jest uprzednie
pozytywne przes dzenie, e stanowi one tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów do
których odsyła ustawodawca w art. 96 ust. 4 Pzp, przeto logicznym staje si wniosek, e badanie w
przedmiocie wyst pienia tej przesłanki jest obowi zkiem zamawiaj cego, bowiem pozytywny wynik
tego badania przes dzi dopiero o zaktualizowaniu si ustawowego zakazu ujawniania informacji,
adresowanego przecie - co wy ej wykazano - do zamawiaj cego. Jego obowi zkiem jest wi c
zbadanie, czy informacje obj te przez wykonawc przedmiotowym zakresem zastrze enia zakazu ich
udost pniania stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211 ze zm.),
którego interpretacj zawiera ustabilizowana ju linia orzecznictwa (wyrok SN z dnia 5 wrze nia 2001
r. I CKN 1159/2000 OSNC 2002/5 poz. 67; wyrok SN z dnia 3 pa dziernika 2000 r. I CKN 304/2000
OSNC 2001/4 poz. 59 z aprobuj c glos ).
Na pierwsze z przedstawionych pyta nale ało wi c udzieli odpowiedzi pozytywnej, z t jednak jej
modyfikacj w stosunku do tre ci pytania, e badanie przez zamawiaj cego skuteczno ci dokonanego
przez oferenta zastrze enia zakazu udost pniania informacji mie ci si w płaszczy nie obowi zków,
a nie uprawnie zamawiaj cego.
II. Jak to wy ej stwierdzono, przes dzenie o skuteczno ci dokonanego przez oferenta zastrze enia
zakazu udost pniania informacji, uznanych przez niego za stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów wskazanych w art. 96 ust. 4 zd. 1 Pzp, zale y od wyniku dokonanej przez
zamawiaj cego weryfikacji prawdziwo ci stanowiska oferenta odno nie do charakteru (statusu) tych
informacji. W razie uznania przez zamawiaj cego, e zastrze one przez oferenta informacje,
potwierdzaj ce zarazem spełnienie wymaga wynikaj cych z SIWZ, nie stanowi tajemnicy
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wi c,
mówi c w skrócie, w razie stwierdzenia przez zamawiaj cego bezskuteczno ci takiego zastrze enia,
powstaje kwestia okre lenia konsekwencji takiego stanowiska zamawiaj cego. Rozstrzygni cie tej
kwestii wymaga uprzedniego rozwa enia, czy obj te bezskutecznym - w rezultacie przeprowadzonego
badania - zastrze eniem informacje stanowi element oferty, a wi c czy stanowi one jej integraln
cz , co niew tpliwie ma znaczenie przy ocenie dopuszczalno ci zastosowania art. 89 ust. 1 Pzp. Z
pewno ci nie nasuwa w tpliwo ci stwierdzenie, e elementami oferty s te informacje, które
wymieniono w art. 86 ust. 4 Pzp, a których - z woli ustawodawcy wyra onej w art. 96 ust. 4 zd. 2
Pzp - wykonawca nie mo e obj zastrze eniem zakazu udost pniania. W ród nich nie wymienia si
oczywi cie informacji uznanych w ocenie oferenta za stanowi ce tajemnic jego przedsi biorstwa.
Jednak e w ocenie składu orzekaj cego w niniejszej sprawie brak jest podstaw do wył czenia z
zakresu obj tego tre ci oferty tych informacji, potwierdzaj cych spełnienie wymaga wynikaj cych z
SIWZ, które w wyniku badania przeprowadzonego przez zamawiaj cego zostały uznane za obj te
bezskutecznym zastrze eniem zakazu ich udost pniania. Zwa y bowiem nale y, e z mocy art. 82
ust. 3 Pzp tre oferty musi odpowiada tre ci SIWZ. Je li wi c przejawem spełnienia wymaga
wynikaj cych z SIWZ było udost pnienie przez oferenta informacji lub dokumentów, których mo e
da zamawiaj cy stosownie do regulacji zawartej m.in. w § 1 ust. 2 pkt 5 (wykazu wykonanych w
ostatnich trzech latach usług) rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
sprawie rodzaju dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy (Dz. U. 2004 r.
Nr 71 poz. 645), to oznacza to, e informacje te s elementem oferty w zwi zku z tre ci art. 82 ust. 3
Pzp, i to bez wzgl du na to, czy zostały one obj te skutecznym zastrze eniem zakazu ich
udost pniania.
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Kwalifikacja ta bynajmniej nie rozstrzyga jeszcze o konsekwencjach wynikaj cych z faktu
bezskutecznego zastrze enia zakazu udost pniania informacji b d cych nawet elementem oferty.
Zwa y bowiem nale y, e wynikaj cym z art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp obowi zkiem zamawiaj cego jest
odrzucenie tylko takiej oferty, która jest niezgodna z ustaw . Sama okoliczno zamieszczenia w
ofercie informacji wynikaj cych z wymaga SIWZ, które nast pnie zostały negatywnie
zweryfikowane przez zamawiaj cego, jako niestanowi ce tajemnicy jego przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów wskazanych w art. 96 ust. 4 Pzp, nie mo e jeszcze automatycznie przes dza o
kwalifikacji takiej oferty jako niezgodnej z ustaw . W ocenie samego oferenta zamieszczone przez
niego informacje, w wykonaniu wymaga wynikaj cych z SIWZ, a b d ce te tre ci oferty z mocy
art. 82 ust. 3 Pzp, stanowiły tajemnic jego przedsi biorstwa, z uwzgl dnieniem stanu wiedzy i
wiadomo ci samego oferenta i z pewno ci nie mogły wiadczy o niezgodno ci oferty z ustaw .
Pó niejsza, nawet negatywna, weryfikacja przez zamawiaj cego statusu (charakteru) tych informacji,
jako nie stanowi cych tajemnicy przedsi biorstwa, nie pozwala na traktowanie całej oferty jako
niezgodnej z ustaw . O takiej kwalifikacji oferty nie mo e bowiem przes dza subiektywny przecie
stan wiedzy i wiadomo ci oferenta odno nie do charakteru zastrze onych w niej informacji, a jedynie
obiektywne okoliczno ci wiadcz ce o niezgodno ci oferty z ustaw . Wymagałoby to jednak
wskazania okoliczno ci przes dzaj cych o takiej niezgodno ci.
W konsekwencji uzna nale y, e negatywna weryfikacja przez zamawiaj cego wyst pienia
niezb dnej przesłanki ustawowej przes dzaj cej o skuteczno ci dokonania zastrze enia zakazu
udost pniania informacji (brak podstaw do uznania ich za tajemnic przedsi biorstwa) wywołuje tylko
konsekwencje w postaci wył czenia, przewidzianego w art. 96 ust. 4 zd. 1 Pzp, zakazu ujawniania,
bezzasadnie zastrze onych przez oferenta, informacji. Wynik negatywnej weryfikacji przez
zamawiaj cego charakteru informacji, obj tych przez oferenta zastrze eniem zakazu ich
udost pniania, nie przes dza przecie o niezgodno ci oferty z ustaw , a dowodzi jedynie
bezskuteczno ci dokonanego zastrze enia, co wył cza obowi zek zamawiaj cego odrzucenia takiej
oferty. W konsekwencji oferta taka b dzie przedmiotem oceny w post powaniu o udzielenie
zamówienia, tyle e zamawiaj cy zobowi zany b dzie ujawni tak e i te informacje, które oferent
obj ł swoim bezskutecznym zastrze eniem zakazu ich udost pniania.
Z przytoczonych powodów S d Najwy szy podj ł uchwał jak w sentencji.
2.5.5. Oferty nale y odtajnia , a nie odrzuca
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Oferty, w których utajniono wi cej, ni pozwala prawo, nie s ju odrzucane. W wyniku uchwały S du
Najwy szego zmienia si linia orzecznicza arbitrów.
Jeszcze do niedawna wyroki arbitrów rozstrzygaj cych spory w sprawach takich przetargów były
jednolite. Je li przedsi biorca utajnił informacje, które w rzeczywisto ci nie stanowiły tajemnicy
przedsi biorstwa, to mógł by pewien, e jego oferta zostanie odrzucona.
Tak te stało si w przetargu na stworzenie sieci informatycznej dla resortu sprawiedliwo ci.
Zamawiaj cy, a pó niej tak e arbitrzy, do których trafiła ta sprawa, uznali, e w ofercie jednego z
konsorcjów zastrze ono jako poufne informacje, które nie były tajemnic przedsi biorstwa — i
dlatego powinna ona zosta odrzucona.
Konsorcjum odwołało si do s du. Nie kwestionowało utajnienia tre ci niestanowi cych tajemnicy
przedsi biorstwa.
Skupiło si na argumentacji, e takie zachowanie nie oznacza konieczno ci odrzucenia oferty. S d
Okr gowy w Warszawie uznał, e kwesti t powinien rozstrzygn SN, a ten przyznał racj
wykonawcy (sygn. akt III CZP 74/05).
SN doszedł do wniosku, e zamawiaj cy ma prawo bada , czy informacje utajniono zgodnie z
prawem.
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Je eli oka e si , e nie, to powinien po prostu odtajni t cz , która nie stanowi tajemnicy
przedsi biorstwa, tak aby dost p do niej mieli pozostali konkurenci. Nie ma za podstaw do odrzucania oferty.
Cho uchwała SN nie jest wi ca w innych sprawach, to zacz ła ju znajdowa odbicie w orzecznictwie arbitrów. W przetargu na dostaw opakowa z tworzyw sztucznych Poczta Polska odrzuciła
ofert firmy Informer wła nie z powodu bezprawnego utajnienia cz ci dokumentów, które miały
słu y potwierdzeniu spełnienia warunków. Arbitrzy rozstrzygaj cy ten spór powołali si na uchwał
SN i nakazali powtórzy ocen ofert.
Sprawa była tym trudniejsza, e poczta wyra nie zaznaczyła w specyfikacji, i je li w ofercie zostan
utajnione informacje, które nie s tajemnic przedsi biorstwa, to zostanie ona odrzucona. A skoro
przedsi biorcy nie oprotestowali tego zapisu, to teoretycznie stał si on wi cy.
Arbitrzy doszli jednak do wniosku, e dokumenty potwierdzaj ce spełnienie warunków udziału w
przetargu nie s ofert . A skoro tak, to zastrze enie poczynione w specyfikacji ich nie dotyczyło.
Poczta ma odtajni informacje, które nie s tajemnic przedsi biorstwa. i dokona ponownej oceny
ofert.
2.5.6. Oferty nale y bada
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Wraca do gry konsorcjum ubiegaj ce si o jedno z najwi kszych zamówie publicznych w
bran y informatycznej – stworzenie sieci WAN i centralnego dost pu do Internetu dla resortu
sprawiedliwo ci.
Taki skutek ma stanowisko S du Najwy szego wyra one w precedensowej uchwale z 20 pa dziernika
2005 r. Rozstrzyga ona w tpliwo ci prawne, jakie pojawiły si na tle przetargu ogłoszonego przez
Ministerstwo Sprawiedliwo ci w maju 2004 r. Chodzi o zaprojektowanie, zestawienie, uruchomienie i
utrzymanie sieci, która mi dzy innymi zapewni dost p poszczególnych jednostek resortu – s dów,
prokuratur, KRS itd. – do bazy danych resortu, do Internetu i mo liwo komunikowania si przez te
jednostki mi dzy sob .
W terminie okre lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofert zło yło mi dzy innymi
konsorcjum utworzone przez trzy spółki: Crowley Data Poland spółka z o.o., Exatle S.A. i ATM S.A.
Wykonawca zastrzegł, e nie mo e by udost pniany uczestnikom przetargu jako stanowi cy
tajemnic przedsi biorstwa mi dzy innymi wykaz usług wykonanych przez te spółki w ostatnich
trzech latach wraz z cenami.
Takie zastrze enie dopuszczał (przed nowelizacj w 2006 r.) art. 96 ust.4 (aktualnie art. 8 ust.3
ustawy) w odniesieniu do informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wedle art. 11 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnic przedsi biorstwa s
nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i inne,
maj ce warto gospodarcz , co do których przedsi biorstwo podj ło niezb dne działania dla
zachowania ich poufno ci.
Zamawiaj cy uznał, e dokumenty, których poufno konsorcjum zastrzegło, nie s tajemnic
przedsi biorstwa, mi dzy innymi dlatego, e chodzi o informacje o usługach na rzecz instytucji
pa stwowych, a wi c stanowi ce informacj publiczn . Z tego powodu, powołuj c si na art. 89 ust.1
pkt 1 ustawy, ofert konsorcjum odrzucił jako „niezgodn z ustaw ”. Słowem, miała ona wypa z
gry.
Bezskuteczny okazał si protest skierowany do zamawiaj cego. Zespół arbitrów przy prezesie Urz du
Zamówie Publicznych wyrokiem z listopada 2004 r. oddalił te odwołanie.

119

Lewandowska Izabela, Oferty nale y bada , „Rzeczpospolita” 22 -23 pa dziernika 2005
- 173 -

Konsorcjum wniosło skarg na rozstrzygni cie arbitrów do s du. Twierdziło, e sporne informacje s
tajemnic , a gdyby nawet ni nie były, nie powoduje odrzucenia oferty, lecz jedynie niewa no
zastrze enia poufno ci.
S d uznał, e w sprawie tej wyst puj w tpliwo ci prawne i przedstawił je do rozstrzygni cia S dowi
Najwy szemu. Sprawdzały si one do dwu pyta : czy zamawiaj cy ma w ogóle prawo bada i ocenia
zasadno zastrze enia poufno ci dokonanego przez oferenta, a je li tak, to czy konsekwencj
stwierdzenia, e jest bezzasadne, ma by odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy.
S d w uzasadnieniu pytania zaznaczył, e przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie daj
jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Przypomniał te podstawow zasad procedury zamówie
publicznych, jak jest zapisana w art. 8 Pzp zasada jawno ci. Dosłowne brzmienie art. 94 ust. 4 Pzp
przemawia mo e – zdaniem s du – za tym, e zamawiaj cy nie ma prawa ocenia , czy zastrze enie
poufno ci jest zasadne. Takie oceny zawsze b d subiektywne. Ale z kolei wył cznie tej mo liwo ci
oznacza, e zastrze one informacje zna b d tylko zamawiaj cy i oferent, co doprowadzi mo e do
nadu ywania zastrze e .
Wiadomo bowiem, e najlepszymi kontrolerami ofert i ich recenzentami s inni oferenci.
S d w uzasadnieniu zwrócił uwag na kilka jeszcze szczegółowych w tpliwo ci, ale drug zasadnicz
kwesti było, jak ma post pi zamawiaj cy w razie uznania, e mo e zastrze enie ocenia , a przy tym
uznaje je za bezzasadne.
S d Najwy szy stwierdził przed wszystkim, e zamawiaj cy ma prawo bada skuteczno
zastrze enia dotycz cego zakazu udost pniania informacji. Nast pstwem za stwierdzenia
bezskuteczno ci zastrze enia jest ich odtajnienie.
Jak wynika z powy szego wyroku S du Najwy szego oraz z przytoczonych artykułów, Komisja
Przetargowa ma obowi zek badania ofert, w których wykonawca zastrzegł poufno informacji
zawartych w ofercie . W przypadku gdy to zastrze enie jest niezgodne z prawem, Komisja
Przetargowa stwierdza jego bezskuteczno , odtajnia zastrze one informacje i dokonuje oceny
zło onej oferty.
2.6. Badanie ofert wariantowych
Badanie pod wzgl dem zgodno ci z tre ci SIWZ ofert wariantowych nie jest spraw łatw 120.
Oczywiste jest, e oferta wariantowa podlega odrzuceniu, je eli zamawiaj cy nie dopu cił mo liwo ci
składania ofert wariantowych (wniosek z art. 83 ust.1 ustawy). Odrzuca si równie ofert
wariantow , której sposób przedstawienia nie odpowiada opisowi zawartemu w SIWZ. To ostatnie
mo e mie miejsce w sytuacji, gdy wykonawca przedstawi wi cej ni jedn ofert wariantow
(rozwi zanie wariantowe) lub nie oznaczy – zgodnie z wymaganiami SIWZ – oferty jako wariantowej.
Oferta wariantowa powinna równie podlega odrzuceniu, je eli nie zawiera wyczerpuj cego opisu
wiadczenia, który uwzgl dniałby ka dy element niezb dny do wykonania usługi, dostawy lub roboty
budowlanej. Podobnie nale y post pi z ofert wariantow , w której wykonawca zmienia (zast puje,
uzupełnia, eliminuje, dodaje) pozycje opisu przedmiotu zamówienia, nie wskazuj c liczby jednostek
miary i cen jednostkowych.
W celu zachowania zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w trakcie badania ofert nale y
sprawdzi , czy tre oferty wariantowej jest równowa na wymaganemu przedmiotowi zamówienia.
Nale y bra przy tym pod uwag okre lone w SIWZ minimalne warunki, jakim musiały odpowiada
oferty wariantowe. Oceniaj c równowa no oferty wariantowej nale y bra pod uwag kryteria
ekonomiczne, techniczne, organizacyjne lub funkcjonale opisane w SIWZ. Obok kosztów
bezpo rednich (cenowych) nale y przede wszystkim bra pod uwag koszty po rednie, takie jak np.
wytrzymało , koszty eksploatacji, serwisu itp. Obowi zek wykazania równowa no ci rozwi zania
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wariantowego spoczywa na wykonawcy. Równowa no powinna wynika z samej tre ci oferty
wariantowej. Zamawiaj cy jest zobowi zany jedynie do weryfikacji informacji podanych przez
wykonawc
na podstawie ogólnodost pnych ródeł. Zamawiaj cy nie mo e w szczególno ci
uzupełnia braków w opisie rozwi zania wariantowego, w drodze wyja nie tre ci oferty.
Oferta wariantowa nie jest równowa na, je eli nie dorównuje pod wzgl dem technicznym,
ekonomicznym, organizacyjnym lub funkcjonalnym rozwi zaniu podstawowemu. Przykładowo, nie
spełniaj warunków SIWZ rozwi zania wariantowe:
- oparte na gorszych materiałach;
- o mniejszym zakresie rzeczowym w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia;
- o przedłu onym okresie realizacji zamówienia;
- proponuj ce klauzule umowne nie przewidziane przez zamawiaj cego;
Ofert wariantow nale y uzna za równowa n , gdy zawiera propozycje zastosowania innych, ale co
najmniej równowa nych materiałów, innych technologii (np. automatyczne sterowanie urz dzeniem w
miejsce r cznego), dodatkowego wyposa enia lub prac zwi kszaj cych zakres zamówienia itp.
2.7.Post powanie z ofertami, które wpłyn ły po terminie
Je eli ofert zło ono po terminie, Sekretarz Komisji Przetargowej przygotowuje do tego wykonawcy
pismo na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 59 informuj ce go o tym fakcie. Pismo to po
zaakceptowaniu przez Komisj Przetargow akceptuje i podpisuje Pełnomocnik. Po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu, ofert t bez otwierania zwraca si wykonawcy. Z uwagi na
fakt, e na uznanie oferty za zło on po terminie słu y wykonawcy prawo do wniesienia protestu,
ustawa nakazuje zamawiaj cemu zatrzyma t ofert ( ale nie wolno jej otwiera ) przez okres
przysługuj cy wykonawcy na wniesienie protestu. Wydaje si słusznym pogl d – dla sytuacji, w
których oferta została zło ona po terminie do składania ofert lecz przed terminem ich otwarcia – e
termin na wniesienie protestu biegnie od chwili otwarcia ofert. W takiej bowiem sytuacji fakt nie
otwarcia oferty powoduje, e wykonawca mo e dowiedzie si o uznaniu jego oferty za zło on po
terminie.
2.8.

danie wyja nie dotycz cych tre ci zło onych ofert

Stosownie do postanowie art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert Komisja Przetargowa
mo e da od wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci zło onych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie mi dzy Komisj Przetargow a wykonawc negocjacji dotycz cych zło onej oferty oraz
za wyj tkiem poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tre ciom. W post powaniu prowadzonym w trybie dialogu
konkurencyjnego w toku badania ofert zamawiaj cy mo e da od wykonawców sprecyzowania i
dopracowania tre ci ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym e niedopuszczalne jest
dokonywanie istotnych zmian w tre ci ofert oraz zmian wymaga zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (art. 87 ust. 1a ustawy). Nale y pami ta , e stosownie do postanowie art. 9
ust. 1 ustawy post powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze eniem wyj tków okre lonych w
ustawie, prowadzi si zachowaniem formy pisemnej. daj c od wykonawców wyja nie na temat
tre ci oferty Komisja Przetargowa powinna wyznaczy im odpowiedni termin z uwzgl dnieniem czasu
na ich udzielenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Komisja Przetargowa przyst puje do
badania i oceny ofert wył cznie w oparciu o dane obj te tre ci oferty, które s dla niej zrozumiałe
(art. 60 Kc). O wiadczenie woli bowiem nale y tak tłumaczy , jak tego wymagaj ze wzgl du na
okoliczno ci, w których zostało zło one, zasady współ ycia społecznego ( dobre obyczaje) oraz
ustalone zwyczaje ( art. 65 § 1 Kc).
Je eli Komisja Przetargowa ma w tpliwo ci co do tre ci zło onej oferty, przygotowuje wniosek do
wykonawcy na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 60. Wniosek akceptuje i podpisuje
Pełnomocnik.
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2.9. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
Art. 87 ust. 2 ustawy nakłada na zamawiaj cego obowi zek poprawienia w tek cie oferty
oczywistych omyłek pisarskich. Komisja Przetargowa stwierdzaj c w tek cie oferty omyłki pisarskie,
które s omyłkami oczywistymi, dokonuje ich poprawienia, niezwłocznie zawiadamiaj c o tym
wszystkich wykonawców, którzy zło yli oferty. Na t okoliczno Komisja Przetargowa sporz dza
zawiadomienie na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 61. Zawiadomienie akceptuje i
podpisuje Pełnomocnik. Sekretarz Komisji przesyła niezwłocznie podpisane zawiadomienie
wszystkim wykonawc , którzy zło yli oferty.
2.9.1. Definicja oczywistej omyłki pisarskiej
Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówie publicznych, zamawiaj cy poprawia w tek cie ofert
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiaj c o
tym wszystkich wykonawców, którzy zło yli oferty.
Poj cie „oczywistych omyłek pisarskich”, wyst puj ce zarówno na gruncie procedury cywilnej, jak i
administracyjnej, stanowi materi obszernego orzecznictwa oraz było wielokrotnie przedmiotem
uwagi komentatorów, i co do zasady nie budzi w tpliwo ci interpretacyjnych.
W orzecznictwie i pi miennictwie powszechnie przyj ta jest teza, e oczywista omyłka to widoczne,
niezgodne z zamierzonym, niewła ciwe u ycie wyrazu, widoczna mylna pisownia czy te opuszczenie
jakiego wyrazu. Wszystkie wymienione wy ej wady charakteryzuje cecha „oczywisto ci” (gdzie
„oczywista” znaczy „bezsporna, nie budz ca w tpliwo ci). Oznacza to, e s to bł dy widoczne na
pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych bada czy ustale 121.
Jak podkre la Paweł Granecki122 oczywista omyłka pisarska jest poj ciem ustawowym, w ustawie
niezdefiniowanym. Dlatego te do okre lenia jej tre ci nale y posługiwa si wykładni dokonywan
przez judykatur . Zgodnie z uzasadnieniem wyroku S du Okr gowego w Katowicach123 z 27 lipca
2005 r.oczywist omyłk jest okre lona niedokładno nasuwaj ca si ka demu, bez potrzeby
przeprowadzania dodatkowych bada czy ustale . Mo e to by bł d pisarski, logiczny, przypadkowe
przeoczenie lub inna niedokładno przypadkowa, która nasuwa si sama przez si ka demu. Jak
zwykle jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu my lowo – redakcyjnego, nigdy za
uchybienia merytorycznego. Poprawienie omyłki nie mo e prowadzi do wytworzenia nowej tre ci
o wiadczenia woli. Jednak e w tym punkcie nale y zaznaczy , e poprawienie oczywistej omyłki
pisarskiej zawsze b dzie skutkowa zmian tre ci oferty, lecz jedynie w znaczeniu technicznym (np.
poprawienie „o” na „a”). Wa nym jest, aby w wyniku tej czynno ci nie zmieniła si tre oferty w
sensie tre ci o wiadczenia woli. Oczywistej omyłki pisarskiej nie nale y bowiem uto samia z
bł dami w zakresie składania o wiadcze woli. Przykładowo, mo na wskaza , i nie jest dopuszczalne
poprawienie zwrotu „do dnia wystawienia faktury” na zwrot „do dnia otrzymania faktury”, gdy
spowodowałoby to niedopuszczaln zmian o wiadczenia woli. Dopuszczalna jest natomiast korekta
omyłki wynikłej z nieprawidłowego u ycia klawiatury komputera, polegaj ca na pisaniu znak „0”
zamiast „)”124 W orzecznictwie zespołów arbitrów za oczywist omyłk pisarsk mo na uzna
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub wyrazów, je eli oczywisto tej omyłki nie budzi w tpliwo ci i
mo na j poprawi bez dania dodatkowych wyja nie od składaj cego ofert i ingerencji w jej
tre 125. Zespół Arbitrów nie podziela argumentacji odwołuj cego si wykonawcy, e oczywisto tej
omyłki podwa a fakt, i zamawiaj cy przy jej poprawianiu zmuszony był do porównania pozycji nr 12
121
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przedmiaru robót z pozycj
odwołuj cego.

nr 12 kosztorysu ofertowego, stanowi cego integraln

cz

oferty

2.10. Poprawianie omyłek rachunkowych
Art. 87 ust. 2 ustawy nakłada na zamawiaj cego obowi zek poprawienia w tek cie oferty omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny. Art. 88 ustawy zawiera definicj omyłek rachunkowych w
obliczeniu ceny. Wskazuje on bowiem, jakie bł dy w obliczeniu ceny zamawiaj cy musi poprawi .
Bardzo istotne znaczenie w praktyce ma narzucony obowi zek informowania o fakcie poprawienia
omyłki wszystkich wykonawców, którzy zło yli oferty. W zakresie sposobu i ilo ci przekazywanych
informacji ustawodawca nie podzielił bowiem wykonawców na tych, którzy popełnili omyłki
rachunkowe i innych wykonawców. W praktyce ka dy z wykonawców, który zło ył ofert , powinien
otrzyma informacj o poprawieniu omyłki rachunkowej w tek cie oferty – swojej i konkurentów.
Wiedza o tym fakcie jest dla niektórych wykonawców bardzo cenna, poniewa art. 89 ust. 1 pkt 7
ustawy nakłada na ka dego zamawiaj cego obowi zek odrzucenia oferty, mi dzy innymi gdy
wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
W wyniku nowelizacji ustawy w 2007 r. w art. 88 dodany został ust.2 zgodnie z którym zamawiaj cy
poprawiaj c omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88 ust.1, uwzgl dnia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek. Przykładowo zamawiaj cy zobowi zał wykonawc do podania w ofercie:
- cen jednostkowych netto,
- liczby jednostek miar,
- iloczynu cen jednostek netto i liczby jednostek miar,
- stawki VAT i ceny brutto.
W ofercie wykonawcy znajduje si bł d w obliczeniu ceny netto. Jego skutkiem b dzie tak e złe
obliczenie ceny brutto. Na podstawie art. 88 ust.1 pkt 1a ustawy Komisja Przetargowa ma mo liwo
poprawy ceny netto oraz w konsekwencji – cen brutto (je eli wykonawca podał w ofercie prawidłow
stawk VAT).
Wykonuj c obowi zek ustawowy, Komisja Przetargowa poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny, w sposób okre lony w art. 88 ustawy, zawiadamiaj c o tym fakcie wszystkich wykonawców,
którzy zło yli oferty na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 62. Zawiadomienie akceptuje i
podpisuje Pełnomocnik. Sekretarz Komisji przekazuje niezwłocznie podpisane zawiadomienie,
wszystkim wykonawcom, którzy zło yli oferty.
2.10.1. Cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy
W odniesieniu do ceny ryczałtowej zamawiaj cy poprawia omyłk rachunkow w obliczeniu ceny w
ten sposób, i w przypadku oferty okre lon za cały przedmiot zamówienia albo jego cz ci przyjmuje,
e prawidłowo podano cen ryczałtow bez wzgl du na sposób jej obliczenia. Ustawa nie zawiera
definicji legalnej „ceny ryczałtowej”, natomiast poj cie „wynagrodzenie ryczałtowe” wyst puje w art.
632 Kc. Ustawodawca posłu ył si tym okre leniem w odniesieniu do wynagrodzenia wykonawcy
dzieła (przyjmuj cego zamówienie) na podstawie umowy o dzieło. Mo na przyj , i „wynagrodzenie
ryczałtowe” z art. 632 § 1 Kc oraz „cena ryczałtowa” z art. 88 pkt 3 lit. a ustawy dotycz tego
samego desygnatu126. W pi miennictwie twierdzi si , i wynagrodzenie ryczałtowe oznacza
wynagrodzenie za cało dzieła w jednej sumie pieni nej lub warto ci globalnej. Jego istot stanowi
okre lenie tego wynagrodzenia z góry bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów
wytwarzania dzieła. Zamawiaj cy ustalaj c wynagrodzenie ryczałtowe wyra nie lub w sposób
dorozumiały zakłada, e przyjmuj cy zamówienie nie b dzie domaga si zapłaty wynagrodzenia
126
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wy szego. Zdaniem S du Najwy szego127 ryczałt polega na umówieniu z góry wysoko ci
wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyra nej lub dorozumiałej zgodzie stron na to, e
wykonawca nie b dzie si domaga wynagrodzenia wy szego. Je eli zamawiaj cy zapisał w SIWZ i
we wzorze umowy i cena oferty winna by traktowana jako cena ryczałtowa, oznacza to wówczas ,
e zarówno przedmiar robót jak te kosztorys ofertowy, zał czone do oferty, maj znaczenie
informacyjne, pomocnicze128. Oznacza, e je eli wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzgl dnił
jakiej pozycji zawartej w przedmiarze robót lub kosztorys ofertowy zawiera bł dy w obliczeniu ceny,
to bł dy te nie stanowi o cenie oferty. Liczy si wówczas wył cznie cena ryczałtowa podana w
ofercie przez wykonawc . W innym post powaniu równie zamawiaj cy wymagał aby wykonawcy
podali w swoich ofertach ceny ryczałtowe. Zespół Arbitrów stwierdził129, i oznacza to, e jedynym
wska nikiem odno nie ceny jest ostateczna cena podana w ofercie. Niezale nie od kolejno ci
elementów uj tych w kosztorysie b d uj cia ich w ró nych pozycjach kosztorysu, wykonawca
mo e domaga si tylko takiego wynagrodzenia jakie podał w ofercie i tylko po zrealizowaniu cało ci
dzieła, niezale nie od tego ile czynno ci nale ało wykona aby zamówienie zostało zrealizowane.
Zdaniem Zespołu Arbitrów domaganie si przez Zamawiaj cego kosztorysu mo e mie
uzasadnienie tylko jako materiał informacyjno- pomocniczy. Przy cenie ryczałtowej kosztorys nie mo e
by podstaw do oceny ofert, st d racj ma zamawiaj cy twierdz c, e domagał si kosztorysu ale
tylko w funkcji kontrolnej i informacyjnej. Oczywi cie nie jest mo liwe na podstawie
poszczególnych pozycji w kosztorysie oceni czy mamy do czynienia z cen ra co nisk , bowiem
przy cenie ryczałtowej mo na ocenia tylko cen ostateczn . Poszczególni wykonawcy mogli zatem
sporz dzi kosztorysy metoda uproszczon , z ró n dokładno ci miejsc po przecinku oraz
umieszcza w kosztorysach cen 0 za poszczególne elementy. Tego typu działania nie stanowiły
przeszkody dla przyj cia, e tak zło one oferty s wa ne. Powy sze ustalenia musz prowadzi do
wniosku, e oferta firmy jest ofert wa nie zło on . Zamawiaj cy w prawidłowy sposób dopu cił t
ofert do procesu oceny. Taka oferta, jako wygrywaj ca, uznana za wa n powoduje, e w zasadzie
Odwołuj cy nie ma ju interesu prawnego do wnoszenia zarzutów w stosunku do pozostałych ofert.
Jednak e zarzuty te równie nie zasługuj na uwzgl dnienie, gdy opieraj si na niewła ciwym
interpretowaniu terminu „cena ryczałtowa". Skoro nawet poszczególni wykonawcy nie wycenili
pewnych robót w swoich ofertach, to i tak nie mog domaga si wynagrodzenia wy szego, b d
ni szego od tego które podali w ofertach, st d oferty te Zamawiaj cy miał prawo dopu ci i ocenia .
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nale y pami ta o kilku zasadach:
Po pierwsze, zamawiaj cy nie musi da sporz dzenia kosztorysu ofertowego.
Po drugie, wynagrodzenie za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia nie mo e ulec zwi kszeniu.
Nie mog wi c wyst pi tzw. protokoły konieczno ci i aneksy do umów, zwi kszaj ce cen robót.
Po trzecie, praktycznie nie ma mo liwo ci obni enia wykonawcy, wynikaj cego z ceny oferowanej
nawet w przypadku, gdy wykonawca nie wykonywał pewnych czynno ci, ale wykonał przewidziany
przewidziany w umowie obiekt – liczy si rezultat.
Po czwarte, rozliczenie robót odbywa si tzw. fakturami cz ciowymi, wystawianymi po wykonaniu i
odebraniu danego zakresu (etapu) robót, okre lonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym
wykonywania robót. Harmonogram jest podstaw do rozliczenia robót.
Po pi te, nale y pami ta , e jest to wynagrodzenie obarczone du ym ryzykiem zwi zanym z
faktycznym rozmiarem prac niezb dnych do wykonania przedmiotu zamówienia i ich faktycznym
kosztem. Cena oferty musi zawiera wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania zamówienia
wynikaj ce wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót, jak równie wszelkie koszty
w nich uj te, bez których nie mo na wykonywa zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek bł dów
w dokumentacji projektowej obci aj wykonawc zamówienia – musi on przewidzie wszystkie
okoliczno ci, które mog wpłyn na cen zamówienia.
127
128
129
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2.11. Przesłanki wykluczenia z post powania130
Cho ustawa nie zawiera takiej normy, z szeregu jej przepisów nale y wywie zasad , e
zamówienie mo e otrzyma wył cznie wykonawca daj cy r kojmi jego nale ytego wykonania
(r kojmi w potocznym tego słowa znaczeniu). Celem ustawy nie jest wybór najkorzystniejszej oferty,
lecz wykonanie zamówienia na mo liwie najkorzystniejszych warunkach. Dlatego nie jest prawd , e
przetarg nieograniczony mo e wygra ka dy zainteresowany podmiot. Cho ka dy wykonawca mo e
zło y ofert (art. 39 ustawy), to jednak uzyska zamówienie mo e tylko taki wykonawca, który
wyka e zdolno jego realizacji.
Instytucj słu c eliminacji niewiarygodnych wykonawców w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest wykluczenie wykonawcy. Ustawa szczegółowo wymienia formalne
przesłanki wykluczenia wykonawcy (art. 24 ustawy ) a tak e okre la ramy, w których zamawiaj cy
powinien sformułowa warunki materialne udziału w post powaniu ( art. 22 ust.1 pkt 2 – 3 ustawy) .
Niespełnienie jakiekolwiek warunku udziału w post powaniu (formalnego lub materialnego) musi
skutkowa wykluczeniem wykonawcy z post powania, co z kolei wi e si z uznaniem jego oferty za
odrzucon . Innymi słowy, warunkiem rozpatrywania merytorycznego oferty jest wykazanie przez
wykonawc , e jest on w stanie wypełni przyjmowane na siebie zobowi zanie.
Komisja Przetargowa nie mo e
da dokumentów, o których nie było mowy w SIWZ
podkre lili arbitrzy131 w wyroku z 26 pa dziernika 2004 r. W post powaniu na remont i rozbudow
szkoły zamawiaj cy za dał w SIWZ, aby wykonawcy doł czyli do oferty „informacje o osobach i
ich kwalifikacjach niezb dnych do wykonania zamówienia”. Przedsi biorca bior cy udział w tym
post powaniu zło ył tak informacj , ale nie doł czył numerów uprawnie i za wiadcze o wpisie do
Polskiej Izby In ynierów Budownictwa. Zdaniem zamawiaj cego brak tych dokumentów oznaczał, e
nie potwierdzono kwalifikacji osób maj cych wykona zamówienie i dlatego ofert nale ało odrzuci .
Wykonawca zło ył protest, a pó niej odwołanie, w którym podkre lił, e zamawiaj cy nie
sprecyzował w SIWZ, jakie dokumenty nale y przedstawi , aby informacje o uprawnieniach personelu
uznano za wystarczaj ce. Dlatego - jego zdaniem – nie mo na było odrzuci jego oferty. Arbitrzy
przyznali racj przedsi biorcy. Odrzucenie oferty, która ci le trzymała si zapisów SIWZ, stoi w
ewidentnej sprzeczno ci z art. 25 ustawy. Stanowi on, e zamawiaj cy mo e da od wykonawców
wył cznie o wiadcze i dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia post powania, wskazanych w
ogłoszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
Formalne warunki udziału w post powaniu nie zale od woli zamawiaj cego. Ustawa szczegółowo
okre la te warunki i wymaga ich stosowania w ka dym post powaniu, niezale nie od trybu i
niezale nie od warto ci zamówienia. Formalne warunki udziału w post powaniu mo na podzieli na
dwie grupy:
1) warunki ogólne ubiegania si o zamówienia publiczne, oraz
2) warunki rozpatrzenia oferty w konkretnym post powaniu.
2.11.1. Ogólne warunki formalne
Warunki ubiegania si o zamówienie publiczne zostały okre lone w art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy. Na
mocy tego przepisu wykluczeniu podlegaj :
1. Wykonawcy, którzy w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania wyrz dzili szkod
niewykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszcz cia post powania chyba, e niewykonanie lub nienale yte
130
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2.

3.

4.

5.

wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci.
Przepis ten podlegał w przeszło ci modyfikacjom skutkuj cym daleko id cym ró nicom w
zakresie jego stosowania. Obecnie wykluczeniu podlegaj wykonawcy, którzy jednocze nie:
- nie wykonali zamówienia lub wykonali zamówienie nienale ycie. Niewykonanie
zamówienia polega na zaprzestaniu realizacji umowy przed jej zako czeniem, niezale nie
od tego, czy doszło do odst pienia od umowy, czy do jej wypowiedzenia, czy do
faktycznego zaprzestania (przerwania) realizacji. Nie jest równie wa ne, czy od umowy
odst pił wykonawca, czy zamawiaj cy. Problem nale ytego wykonania zamówienia
nale y rozpatrywa na gruncie prawa cywilnego i ustalonego w doktrynie sposobu
rozumienia nale ytej staranno ci przy wykonywaniu wszelkich zobowi za . Wykonawca
jako profesjonalista zobowi zany jest do realizacji zobowi za z uwzgl dnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej działalno ci. W obu przypadkach (niewykonanie
lub nienale yte wykonanie) decyduj cym czynnikiem jest odpowiedzialno wykonawcy.
Je eli powodem niewykonania ( lub nienale ytego wykonania) zamówienia s
okoliczno ci niezale ne od wykonawcy (przyczyny wyst puj ce po stronie
zamawiaj cego, siła wy sza lub inne okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno ci) nie b dzie przesłanki do jego wykluczenia.
- wyrz dzili szkod i jej dobrowolnie nie naprawili. Niewykonanie (nienale yte
wykonanie) zamówienia musi skutkowa wyrz dzeniem szkody. Równie przy
interpretacji poj cia szkody nale y odnie si do przepisów i opinii wyra anych na
gruncie prawa cywilnego. Zwróci nale y uwag , i przepis nie wymaga, aby szkoda
była wyrz dzona zamawiaj cemu. Sytuacj wył czaj c stosowanie przepisu jest
dobrowolne naprawienie szkody (zapłacenie kar umownych, zapłata odszkodowania
itp.) przed dniem wszcz cia post powania.
Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidacj lub których upadło ogłoszono, z
wyj tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło ci zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s du, je eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacj maj tku upadłego. Firmy takie, z przyczyn oczywistych, nie mog by
uznane za wiarygodnych wykonawców zamówie publicznych.
Wykonawcy, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci
wykonania decyzji wła ciwego organu. Okoliczno ci wył czaj c stosowanie tej przesłanki
jest uzyskanie odroczenia lub rozło enia na raty (rzadziej zwolnienia) zaległo ci. Nale y w tym
celu zwróci si z pro b do odpowiedniego organu.
Wykonawcy, których prawomocnie skazano za przest pstwo popełnione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób
wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a
tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
zwi zku maj cym na celu popełnienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego. Ustawa
wymienia osobno przesłanki wykluczenia wykonawców działaj cych w ró nych formach
prawnych (osoby fizyczne prowadz ce działalno
gospodarcz , spółki jawne, spółki
partnerskie, spółki komandytowe oraz komandytowo – akcyjne oraz osoby prawne) tak, aby
obj
działaniem przepisu wła ciwe osoby. Zakres przest pstw stanowi cych podstaw
wykluczenia nale y okre la na gruncie prawa karnego.
Podmioty zbiorowe, wobec których s d orzekł zakaz ubiegania si o zamówienia, na
Podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
gro b kary. „Dodatkow ” sankcj za popełnione przez konkretne osoby wyst puj ce w
imieniu podmiotów zbiorowych (np. spółek) okre lonych ustaw czynów mo e by zakaz
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ubiegania si przez te podmioty o zamówienie publiczne. Jak dotychczas, nie s znane
przypadki takich orzecze .
6. Wykonawcy, którzy nie spełniaj warunków udziału w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1- 3. Przesłanka ta przywołuje materialne przyczyny wykluczenia wykonawców,
o których b dzie mowa ni ej.
2.11.2. Warunki formalne skutkuj ce wykluczeniem z konkretnego post powania
Oprócz ogólnych przesłanek wykluczenia z ka dego post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku konkretnego post powania mo e doj
do wykluczenia wykonawcy z uwagi na
niespełnienie innych jeszcze warunków formalnych. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy wykluczeniu
podlegaj :
1. Wykonawcy, którzy wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem
prowadzonego post powania lub posługiwali si
w celu sporz dzenia oferty osobami
uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udział tych wykonawców w
post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Przepisu tego nie stosuje si do wykonawców
bior cych udział w konkursie, w którym nagrod było zaproszenie do negocjacji bez
ogłoszenia (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy) lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z
wolnej r ki autora wybranej pracy konkursowej (art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy ),a tak e w trybie
zamówienia z wolnej r ki, gdy dostawy mog by wiadczone tylko przez jednego wykonawc
(art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy ). Oczywistym jest, e osoba uczestnicz ca w przygotowaniu
post powania ma dost p do informacji w szerszym zakresie i znacznie wcze niej od
pozostałych wykonawców ubiegaj cych si o zamówienie. Dopuszczenie, aby podmiot taki
ubiegał si o to zamówienie lub pomagał jednemu z wykonawców w sporz dzeniu oferty
byłoby ewidentnym naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców. Nale y zwróci
uwag , e przepis ten rzutuje na funkcjonowanie firm projektowych i projektowo –
wykonawczych. Sporz dzenie projektu uniemo liwia wzi cie udziału w post powaniu na
wykonanie robót na podstawie tej dokumentacji.
2. Wykonawcy, którzy zło yli nieprawdziwe informacje maj ce wpływ na wynik prowadzonego
post powania. Wykluczenie z post powania nie jest jedyn sankcj za składanie fałszywych
informacji w jego trakcie. Ustawodawca odst pił, co prawda, od dodatkowej sankcji w postaci
utraty wadium, lecz w mocy pozostaje przepis art. 297 § 1 Kodeksu karnego „kto w celu
uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, po yczki bankowej, gwarancji kredytowej,
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzaj ce
nieprawd dokumenty albo nierzetelne, pisemne o wiadczenia dotycz ce okoliczno ci
maj cych istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, po yczki bankowej, gwarancji
kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia
wolno ci od 3 miesi cy do lat 5” . Tej samej karze podlega, kto wbrew ci cemu na nim
obowi zku nie powiadamia wła ciwego organu lub instytucji o powstaniu okoliczno ci
mog cych mie wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wysoko ci udzielonego kredytu,
po yczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia
publicznego.
3. Wykonawcy, którzy nie zło yli o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentów potwierdzaj cych spełnianie tych
warunków lub zło one dokumenty zawieraj bł dy, z zastrze eniem art. 26 ust. 3 ustawy. W
celu wykazania warunków podmiotowych, zarówno formalnych jak i materialnych
(merytorycznych), wykonawcy zobowi zani s
przedło y
zamawiaj cemu szereg
dokumentów. Niezło enie wymaganego dokumentu skutkuje niemo no ci dokonania
kwalifikacji wykonawcy (oceny, czy spełnia on postawione wymagania, czy te nie). W tej
sytuacji Komisja Przetargowa obowi zana jest wykluczy wykonawc z post powania.
Ustawa przewiduje w art. 26 ust. 3 pewien wyj tek.
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4. Wykonawcy, którzy nie wnie li wadium, w tym równie na przedłu ony okres zwi zania
ofert , lub nie zgodzili si na przedłu enie okresu zwi zania ofert . Niewniesienie wadium,
wniesienie wadium po terminie lub w niewła ciwej formie skutkuje wykluczeniem z
post powania. W tym miejscu nale y zwróci uwag na zapis art. 45 ust. 7 ustawy, który
stanowi e: „wadium wnoszone w pieni dzu wpłaca si przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiaj cego”. Wyra ony w tym artykule obowi zek bezgotówkowego
rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego wyklucza dokonywanie wpłat
gotówkowych na rachunek zamawiaj cego chocia by w jego banku. W wietle art. 63 ust.1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe132, rozliczenia pieni ne przeprowadza si
gotówkowo lub bezgotówkowo. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza si czekiem
gotówkowym lub przez wpłat gotówki na rachunek wierzyciela. Rozliczenia bezgotówkowe
przeprowadza si w szczególno ci: poleceniem przelewu, poleceniem zapłaty, czekiem
rozrachunkowym, kart płatnicz . Uzna zatem nale y, e ustawodawca, wymieniaj c w
przepisie art. 45 ust. 7 ustawy spo ród mo liwych form rozlicze pieni nych jedynie
przelew, wył czył mo liwo dokonania operacji wpłaty wadium w inny sposób. wiadczy o
tym tak e jednoznaczne, nie pozostawiaj ce wyboru okre lenie „wpłaca przelewem”. W
zwi zku z powy szym wadium w postaci wpłaty gotówkowej na rachunek zamawiaj cego
nale y uzna za niedopuszczaln przez prawo form zabezpieczenia oferty, co powinno
skutkowa wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Dyspozycja przelewu nie oznacza jeszcze wniesienia wadium. Pieni dze musz znale si
na koncie zamawiaj cego133.
W przetargu organizowanym przez szpital uniwersytecki w Krakowie przedsi biorcy musieli
wnie 15 tys. zł wadium. Jedna z firm wydała dyspozycj przelewu, ale okazało si , e nie
dotarł on na czas. Otwarcie ofert wyznaczono na 7 lipca o godz. 10. Tymczasem pieni dze
zostały zaksi gowane na koncie zamawiaj cego o godz. 11.56.
Urz dnicy odpowiedzialni za ten przetarg uznali, e wadium nie zostało zło one i wykluczyli
przedsi biorc . Ten zaprotestował, powołuj c si na prawo bankowe. Tłumaczył, e zgodnie z
art. 63c tej ustawy polecenie przelewu stanowi dyspozycj dłu nika obci enia jego rachunku
okre lon kwot i uznania tej kwoty na rachunku wierzyciela.
- Z powy szego nie wynika jednak, e wskutek udzielenia samej dyspozycji dłu nika
nast puje transfer rodków pieni nych na rachunek beneficjenta. Bez znaczenia
pozostaje tutaj okoliczno , e zło enie polecenia przelewu zawiera nie tylko dyspozycj
obci enia rachunku dłu nika, lecz tak e dyspozycj uznania odpowiedni kwot
rachunku uprawnionego. Przepisy prawa zamówie publicznych wymagaj bowiem, by w
momencie upływu terminu składania ofert rodki na zabezpieczenie znajdowały si w
dyspozycji zamawiaj cego, czyli były na jego koncie - uzasadniła oddalenie odwołania
Honorata Łopianowska, przewodnicz ca zespołu arbitrów, który rozstrzygał ten spór.
Powołała si na art. 45 ust. 3 Prawa zamówie publicznych, który stanowi, e wadium
winno by wniesione przed upływem terminu składania ofert134.
Równie odmowa przedłu enia zwi zania ofert lub nieprzedłu enie wa no ci wadium musi
skutkowa wykluczeniem wykonawcy. Oferta winna by zabezpieczona wadium przez cały
okres zwi zania ofert , st d przerwa w zabezpieczeniu (wa no ci wadium) jest
niedopuszczalna. Jedynym wyj tkiem jest upływ wa no ci wadium po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy z przyczyny niezako czonej kontroli uprzedniej
prowadzonej przez Prezesa Urz du (art. 168 ust. 6 ustawy).
Wadium musi by wniesione na cały okres zwi zania ofert . Je li jego wa no upływa
przed terminem zwi zania ofert , to zamawiaj cy musi wykluczy wykonawc z
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przetargu – głosi Wyrok Zespołu Arbitrów135 z dnia 27 pa dziernika 2004 r.
2.11.3. Warunki materialne (merytoryczne)
Jak wspomniano, zasada ustawow jest, i adnego zamówienia nie powinien uzyska wykonawca,
który nie wyka e, e jest w stanie je nale ycie wykona . Spełnienie warunków formalnych jest
koniecznym, lecz niewystarczaj cym potwierdzeniem wiarygodno ci wykonawcy. Dlatego te
podstawowe znaczenie dla dost pu do konkretnego post powania o udzielenie zamówienia
publicznego jest spełnienie warunków materialnych (merytorycznych). Z uwagi na fakt, i ustaw
obj te s bardzo ró ne zamówienia, nie mo e ona okre la szczegółowo warunków materialnych, jakie
musz spełnia wykonawcy. Ustawa okre la jedynie ramy, w których winien porusza si
zamawiaj cy stawiaj c wymagania materialne – art.22 ust. 1 pkt 2 – 3.
Niespełnienie przez wykonawc okre lonych w SIWZ warunków materialnych skutkuje jego
wykluczeniem z post powania a tym samym odrzuceniem jego oferty.
2.12. Wezwanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów
Je eli wykonawcy nie zło yli w okre lonym terminie o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych
spełnienie warunków udziału w post powaniu, lub zło yli dokumenty zawieraj ce bł dy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewa nienie post powania (art. 26 ust. 3 ustawy). Nale y
pami ta , e o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spełnianie przez wykonawc warunków
udziału w post powaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymaga okre lonych przez zamawiaj cego. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacj
ustawy z 13 kwietnia 2007 r.,uzupełnienie o wiadcze lub dokumentów oraz poprawienie bł dów
powinno nast pi nie pó niej ni w dniu wyznaczonym przez zamawiaj cego jak termin uzupełnienia
o wiadcze lub dokumentów.
Pełnomocnik na wniosek Komisji Przetargowej wzywa wykonawców, do uzupełnienia tych
dokumentów w wyznaczonym terminie. Komisja Przetargowa przygotowuje wezwanie na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 63 i przekazuje do zatwierdzenia i podpisania Pełnomocnikowi.
2.13. Przesłanki odrzucenia oferty136
Ustawa zawiera w art. 89 ust. 1 katalog przesłanek, których zaistnienie musi spowodowa odrzucenie
oferty zło onej przez wykonawc ubiegaj cego si o wykonanie zamówienia. Podkre li nale y, i
zaistnienie którejkolwiek z okoliczno ci wskazanych w przepisie stwarza konieczno odrzucenia
oferty. Przepis ten ma charakter obligatoryjny. Odrzucenie oferty jest elementem czynno ci oceny
ofert. W zakres wchodzi badanie wiarygodno ci wykonawcy, zgodno ci tre ci oferty ze SIWZ.
2.13.1.Niezgodno

z ustaw – art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy

Zamawiaj cy odrzuca ofert niezgodn z ustaw (art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp). Przez ofert niezgodn z
ustaw nale y rozumie ofert niezgodn z zasadami udzielania zamówie (art. 7-9), jak te z
poszczególnymi przepisami ustawy, z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie
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ustawy, a tak e z przepisami aktów prawnych, do których ustawa si odwołuje137. Dlatego za nietrafny
nale y uzna spotykany w orzecznictwie arbitra owym pogl d, i w art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp
ustawodawca nie wskazał na niezgodno z prawem zamówie publicznych sensu stricto, lecz odniósł
si do niezgodno ci z systemem prawa obowi zuj cym w Rzeczypospolitej Polskiej wyra onym w
obowi zuj cych ustawach. Ilekro ustawodawca w akcie prawnym posługuje si poj ciem „ustawa”
bez bli szego okre lenia, nale y takie poj cie rozumie zawsze jako okre laj ce ustaw w której takie
poj cie si znalazło. Wniosek taki wypływa z zasad techniki prawodawczej. Twierdzenie to nie stoi w
sprzeczno ci z tym, co zostało wyra one wy ej, i w przepisie mowa jest równie o przepisach aktów
wykonawczych do ustawy oraz aktach prawnych, do których ustawa si odwołuje w zakresie
odwołania. Jest tak, poniewa przepisy wykonawcze do ustawy wydawane s wył cznie na podstawie
upowa nienia w niej zawartego i słu y maj jej wykonaniu. Oznacza to tylko tyle, i pomi dzy
ustaw i aktami wykonawczymi zachodzi zwi zek funkcjonalny, polegaj cy na doprecyzowaniu jej
tre ci wsz dzie tam, gdzie ustawodawca upowa nił do tego organy wydaj ce dany akt wykonawczy.
W drugim natomiast przypadku mamy do czynienia z technik legislacyjn polegaj c na
posługiwaniu si w akcie prawnym odesłaniami do innych przepisów prawa. Oczywi cie ustawodawca
mógłby zawrze w ustawie odsyłaj cej tre ci zawarte w ustawie, do których odsyła, decyduje si
jednak na posłu enie odesłaniem, co jest zgodne z zasadami techniki prawodawczej, które zabraniaj
powtarzania przepisów zamieszczonych w innych ustawach
Niezgodno oferty z ustaw powoduje konieczno jej odrzucenia.
2.13.2.Niezgodno

tre ci oferty z tre ci SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

Badanie oferty pod k tem zgodno ci tre ci oferty ze SIWZ oznacza badanie oferty przede wszystkim
pod k tem zgodno ci opisanego w ofercie przedmiotu wiadczenia z przedmiotem zamówienia
zawartym w SIWZ.
Sporz dzenie opisu przedmiotu zamówienia jest zatem najwa niejsz czynno ci zamawiaj cego w
post powaniu o zamówienie publiczne. Zarówno w interesie zamawiaj cego, jak i wykonawców le y,
by opis przedmiotu zamówienia był wyczerpuj cy (kompletny), uwzgl dniaj cy wszystkie wymagania
stawiane przez zamawiaj cego oraz wszystkie czynniki mog ce mie wpływ na cen oferty.
Godn polecenia metod umo liwiaj c porównanie opisu przedmiotu zamówienia z przedmiotem
oferty jest sporz dzenie przez zamawiaj cego opisu parametrów z daniem jednoczesnego podania
parametrów oferowanych. Mo na to zrobi za pomoc wypełnienia przez zamawiaj cego cz ci
formularza zawieraj cego opis wymaga zamawiaj cego z narzuceniem wymogu wypełnienia
pozostałej cz ci formularza, w której wykonawca ma za zadanie wpisa oferowane parametry.
Zamawiaj cy powinien pami ta , i parametry mog mie posta zarówno bardzo konkretn , jak i
graniczn (wyra on w postaci minimalnej czy maksymalnej). Nale y wyra nie wskaza , które z
parametrów maj taki, a które inny charakter.
Oferta koliduj ca co do tre ci z postanowieniami SIWZ to nie to samo co uchybienie w zakresie
sposobu jej opakowania, oznakowania, kompletacji, numeracji stron itd. Te wszystkie uchybienia
porz dkowe nie mieszcz si w „tre ci oferty”. Nie wolno zatem Komisji Przetargowej z powodu tego
rodzaju uchybie odrzuci oferty. Uchybienia co do tre ci oferty dotycz wył cznie elementów
zawartego w niej o wiadczenia woli, które podlegaj wykładni zgodnie z reguł art. 65 § 1 Kc.
2.13.3. Czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy
Czynem nieuczciwej konkurencji s , zgodnie z definicj zawart w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 3), działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je eli zagra aj lub
naruszaj interes innego przedsi biorcy lub klienta.
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Czynem nieuczciwej konkurencji s w szczególno ci:
- wprowadzaj ce w bł d oznaczenie przedsi biorstwa,
- fałszywe lub oszuka cze oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
- wprowadzaj ce w bł d oznaczenie towarów lub usług,
- naruszenie tajemnicy przedsi biorstwa,
- nakłanianie do rozwi zania lub niewykonania umowy,
- na ladownictwo produktów,
- pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
- utrudnianie dost pu do rynku,
- przekupstwo osoby pełni cej funkcj publiczn ,
- nieuczciwa lub zakazana reklama,
- organizowanie systemu lawinowej.
Przez utrudnianie dost pu do rynku rozumie si mi dzy innymi sprzeda towarów i usług poni ej
kosztów ich wytworzenia lub wiadczenia albo ich odsprzeda poni ej kosztów zakupu w celu
eliminacji innych przedsi biorców.
Komisji Przetargowej nie wolno tolerowa adnych przejawów nieuczciwej konkurencji, a poniewa
w procesie udzielania zamówienia konkurowanie sprowadza si do jednorazowego aktu w postaci
zło enia oferty, nie mo e ona dopu ci do merytorycznego porównania oferty zło onej w warunkach
nieuczciwej konkurencji.
W eliminacyjnym post powaniu ofertowo – eliminacyjnym tolerowanie nieuczciwych praktyk jednego
wykonawcy dyskryminuje automatycznie pozostałych wykonawców, co w efekcie jest szkodliwe dla
interesów publicznych. Na tle wielu czynów nieuczciwej konkurencji licz ce si znaczenie maj
obecnie dwa przypadki, a mianowicie tzw. zmowa wykonawców b d zaproponowanie ra co niskiej
ceny.
Zmowa (porozumienie) wykonawców polega zwykle na rezygnacji z konkurencji przy uzgodnieniu
wysoko ci cen ofertowych. Jest realna na ogół w sytuacji, gdy wykonawcy zorientuj si , e
zamawiaj cy nie dokonał nale ytego oszacowania warto ci zamówienia i zachodz mo liwo ci
podyktowania mu ra co wysokich cen.
2.13.4. Ra co niska cena – art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Podstaw do odrzucenia oferty jest ra co niska cena zaoferowanego wykonania przedmiotu
zamówienia. Nale y zwróci uwag , e ustawodawca wyodr bnił t sytuacj w osobnym od
poprzedniego punkcie, co wskazuje, e poj cie ra co niskiej ceny nie zawsze b dzie rozpatrywane w
kontek cie czynu nieuczciwej konkurencji.
Przyczyn wyra nie ni szej ceny mo e by albo nieuczciwa konkurencja, albo nierzetelno
kalkulacji, co grozi niewła ciwym wykonaniem zamówienia w przyszło ci, albo przewaga
konkurencyjna danego wykonawcy, wynikaj ca np. z lepszych (ta szych) technologii, co oczywi cie
powinno by , odwrotnie ni w poprzednich przypadkach, powodem wyboru tej wła nie oferty.
Niedopuszczalne jest automatyczne uznawanie cen za ra co niskie i odrzucanie ofert o cenach poni ej
pewnego poziomu bez dania wykonawcom mo liwo ci wykazania, e ich oferta jest rzetelna. St d
ustawodawca, przed odrzuceniem takiej oferty, nakazuje zamawiaj cemu zwrócenie si do
wykonawcy o wyja nienia. Obowi zek wykazania, e cena nie jest ra co niska spoczywa na
wykonawcy.
W zwi zku z powy szym Komisja Przetargowa winna wyst pi do wykonawcy z daniem zło enia
wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wpływ na wysoko ceny na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika nr 64. Wyst pienie do wykonawcy akceptuje i podpisuje
Pełnomocnik.
Komisja Przetargowa, oceniaj c wyja nienia, bierze pod uwag obiektywne czynniki, w szczególno ci
oszcz dno metody wykonania zamówienia, wybrane rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce
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warunki wykonywania zamówienia dost pne dla wykonawcy, oryginalno projektu wykonawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych przepisów.
Komisja Przetargowa odrzuca ofert wykonawcy, który nie zło ył wyja nie lub je eli dokonana przez
Komisj Przetargow ocena wyja nie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera
ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Je li udzielone wyja nienia, według Komisji Przetargowej, potwierdzaj , i cena jest ra co niska lub,
gdy wykonawca nie udzieli wyja nie , zamawiaj cy jest obowi zany ofert tak odrzuci . Je eli
warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiaj cy zawiadamia Prezesa UZP
oraz Komisj Europejsk o odrzuceniu ofert, które według zamawiaj cego zawierały ra co nisk cen
z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez
zamawiaj cego, nie udowodnił, e pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o
post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy społecznej.
2.13.5. Zło enie oferty przez wykonawc wykluczonego lub niezaproszonego do składania ofert
– art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy
Ofert zło on przez wykonawc podlegaj cego wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24
ustawy, uznaje si za odrzucon . Komisja Przetargowa ma obowi zek dokona czynno ci odrzucenia
takiej oferty.
Ustawa wyra nie rozró nia i traktuje oddzielnie dwa typy operacji dokonywanych przez
zamawiaj cego w trakcie post powania o udzielenie zamówienia publicznego:
- sprawdzenie zdolno ci wykonawcy do wykonania danego zamówienia obejmuj ca ocen podstaw
wykluczenia wykonawcy, oraz
- badanie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
Dzieje si tak niezale nie od tego, w jakim trybie prowadzone jest post powanie. Zasady
przeprowadzenia obu typów operacji zostały uregulowane w odr bnych przepisach. Tryb oceny
zdolno ci wykonawcy do wykonania zamówienia uregulowany został w Dziale II Rozdział I ustawy,
a wybór najkorzystniejszej oferty w Dziale II Rozdział IV ustawy. Pami ta nale y, e w trybach, w
których wraz z ofert składane s dokumenty potwierdzaj ce spełnianie warunków podmiotowych,
ocena zdolno ci do wykonania zamówienia obejmuj ca ocen podstaw wykluczenia wykonawcy i
ocena oferty odbywa si winny równocze nie.
Spo ród wykonawców, którzy spełniaj wymogi odno nie zdolno ci do wykonania danego
zamówienia, wybiera si tego wykonawc , który zło ył ofert najkorzystniejsz . Nale y tu wyra nie
podkre li odmienno obu tych operacji.
Oceniaj c zdolno wykonawcy do wykonania zamówienia, Komisja Przetargowa bierze pod uwag
wył cznie cechy podmiotowe wykonawcy, w oderwaniu od zło onej przez niego oferty. Komisja
Przetargowa bada, czy nie podlega on wykluczeniu z ubiegania si o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie przesłanek formalnoprawnych opisanych w art. 24 ustawy, czy te podlega
wykluczeniu na podstawie przesłanek merytorycznych opisanych w art. 22 ustawy, jako podmiot
niezdolny do wykonania konkretnego zamówienia. W tym celu Komisja Przetargowa dokonuje analizy
i oceny jego sytuacji finansowej i ekonomicznej, wiedzy i mo liwo ci technicznych, a tak e sprawdza
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wynikiem powy szej oceny jest podział
wykonawców na dwie oddzielne grupy:
- wykluczonych z przyczyn formalnych lub ocenianych jako niezdolnych do wykonania konkretnego
zamówienia,
- niewykluczonych z przyczyn formalnych i ocenianych jako zdolnych do wła ciwego wykonania
konkretnego zamówienia.
Badaj c, oceniaj c i wybieraj c najkorzystniejsz ofert spo ród zło onych ofert, nale y pami ta , e
ocenie podlegaj wył cznie te oferty, które zostały zło one przez wykonawców zakwalifikowanych do
grupy drugiej, czyli zdolnych do wykonania zamówienia. Komisja Przetargowa, jak wcze niej
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wspomniano, bierze pod uwag wył cznie zawarto ofert w oderwaniu od cech podmiotowych
wykonawcy. Wynikiem powy szej oceny jest:
- odrzucenie ofert niespełniaj cych warunków zamówienia, oraz
- uło enie pozostałych ofert od najkorzystniejszej do najmniej korzystnej.
Pami ta nale y o konieczno ci rozdzielenia kryteriów stosowanych w obu typach operacji i zakazie
ich mieszania.
2.13.6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny – art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy
Nale y zwróci uwag , e odrzucenie oferty z uwagi na fakt bł dnie obliczonej ceny, nast pi mo e
dopiero po stwierdzeniu przez Komisj Przetargow , e nie da si naprawi tego bł du poprzez
poprawienie wyliczenia ceny na podstawie wskazanych przez ustawodawc metod poprawy omyłek
rachunkowych ( art. 88 ustawy). Nie mo e by uznana za omyłk w obliczeniu ceny, bł dnie
ustalona stawka podatku VAT.
Wyrok Zespołu Arbitrów138 z dnia 29 pa dziernika 2004 r. zastosowanie przez wykonawc
nieprawidłowej stawki VAT oznacza bł d w obliczeniu ceny, a to skutkuje konieczno ci
odrzucenia oferty.
2.13.7. Wykonawca nie zgodził si na poprawienie omyłki rachunkowej – art. 89 ust. 1 pkt 7
ustawy
Je eli wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny, nie zgodził si na jej poprawienie, jego oferta podlega odrzuceniu.
2.13.8. Niewa no

na podstawie odr bnych przepisów – art. 89 ust.1 pkt 8

Komisja Przetargowa mo e odrzuci ofert , je li jest ona niewa na na podstawie odr bnych
przepisów. Przede wszystkim nale y tutaj wskaza przepisy Kodeksu cywilnego dotycz ce wad
o wiadczenia woli (art. 82 i nast pne).
Przykładem oferty niewa nej na podstawie odr bnych przepisów jest zło enie oferty niepodpisanej
(art. 78 Kc). Do zachowania wymaganej przepisami art. 82 ustawy formy pisemnej konieczny jest
własnor czny podpis osoby składaj cej ofert na dokumencie obejmuj cym tre oferty, która de facto
stanowi o wiadczenie woli.
Niewa na b dzie ponadto oferta, która została zło ona:
- przez osob w stanie wył czaj cym wiadome podj cie decyzji i wyra enie woli,
- dla pozoru,
- pod wpływem bł du co do czynno ci prawnej,
- pod wpływem podst pu,
- pod wpływem gro by bezprawnej.
2.13.9. Czynno ci zamawiaj cego po odrzuceniu oferty
Obowi zki zamawiaj cego po odrzuceniu oferty zostały okre lone po nowelizacji kwietniowej w 2006
r. w znowelizowanym art. 92 ustawy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zawiadamia wykonawców, którzy
zło yli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) i adres wykonawcy, którego ofert
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
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2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne
- je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez
ogłoszenia albo zapytania o cen .
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, równie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej
siedzibie.
Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy , w post powaniu prowadzonym w trybie:
- przetargu nieograniczonego,
- negocjacji bez ogłoszenia,
- zapytania o cen ,
zamawiaj cy musi zawiadomi wykonawców, którzy zło yli oferty, o:
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne,
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) i adres wykonawcy, którego ofert
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Obowi zek zawiadomienia wykonawców, o którym mowa, wynika z zasady jawno ci post powania o
udzielenie zamówienia, a przypadku zawiadomienia wykonawcy odrzuconego i wykluczonego tak e z
obowi zku zapewnienia im mo liwo ci korzystania ze rodków ochrony prawnej.
Obowi zek zawiadomienia wykonawców, o których mowa wy ej, stosuje si jedynie w
post powaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych w jednym z trzech trybów wymienionych w
art. 92 ust.1 ustawy. Adresatami zawiadomie s wył cznie wykonawcy, którzy zło yli oferty.
Zawiadomienie powinno by przekazane wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty. Wprowadzenie obowi zku jednoczesnego, w tym samym czasie, zawiadomienia wszystkich
wykonawców, którzy zło yli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej pozwoli na równoczesne i
ł czne rozpatrywanie ewentualnych protestów wniesionych w tym zakresie, a w efekcie skróci czas
trwania procedur odwoławczych.
Zamawiaj cy zbowi zany jest w przypadku odrzucenia oferty, zamie ci w zawiadomieniu nazw
wykonawcy, którego ofert odrzucił oraz musi zamie ci stosowne uzasadnienie faktyczne i prawne.
Uzasadnienie faktyczne
Uzadannienie faktyczne odrzucenia oferty powinno zawiera wszystkie okoliczno ci istotne dla
odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy z post powania (zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp
ofert wykonawcy wyklucznego uznaje si za odrzucon ).Zamawiaj cy musi w nim si odnie do
wszystkich dowodów dotycz cych odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy, jakie zebrał w toku
prowadzonego post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne
Z kolei w uzasadnieniu prawnym zamawiaj cy musi wskaza i wyja ni podstaw prawn odrzucenia
oferty i wykluczenia wykonawcy z post powania. Powinien w nim szczegółowo i wyczerpuj co
uzasadni , dlaczego odrzucaj c ofert lub wykluczaj c wykonawc z post powania, zastosował
okre lony przepis.
2.13.9.1. Przykład prawidłowo sporz dzonego zawiadomienia w cz ci dotycz cej odrzucenia
Oferty
Zamawiaj cy – Zarz d Powiatu Pabianickiego, Pabianice ul. Piłsudskiego 2, działaj c na podstawie art.
92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 z pó n. zm.) zawiadamia, e z post powania o udzielenie zamówienia publicznego na
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dostaw ..................................................... ........................ znak sprawy: , zostali wykluczeni a tym
samym ich oferty stosownie do art. 24 ust.4 ustawy, zostały odrzucone:
• wykonawca X oraz
• wykonawca Y.
Uzasadnienie faktyczne:
W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła nast puj cy stan faktyczny:
- wykonawca X wniósł wadium w pieni dzu po upływie terminu składania ofert,
- wykonawca Y wniósł wadium w kwocie ni szej, ni
dał tego zamawiaj cy.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy wadium wnosi si przed upływem terminu składania ofert, a wadium
wnoszone w pieni dzu wpłaca si przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj cego. W
post powaniu terminem składania ofert był 7 grudnia 2006 r., godz. 8.30. Wniesienie wadium w pieni dzu
przelewem na rachunek bankowy zamawiaj cego było skuteczne z chwil wpływu rodków pieni nych z
tytułu wadium na ten rachunek przed upływem terminu składania ofert, tj. najpó niej do 7 grudnia 2006
r., do godziny 8.30. Dopiero bowiem wpływ rodków pieni nych z tytułu wadium na rachunek
bankowy powoduje, e zamawiaj cy jest w posiadaniu wadium i oferta jest nim zabezpieczona.
Wadium wykonawcy X wpłyn ło na rachunek 7 grudnia 2006 r. o godz. 15.35, tj. po upływie terminu
składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp zamawiaj cy okre la kwot wadium w granicach od 0,5% do 3%
warto ci zamówienia. W post powaniu zamawiaj cy dał wadium w kwocie 12.000 zł (2% warto ci
zamówienia). Wykonawca Y wniósł natomiast wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej seria nr
wystawionej przez (nazwa zakładu ubezpiecze ) z sum gwarancyjn 10.000 zł.
Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert, a tak e w kwocie ni szej, ni
dał tego
zamawiaj cy, oznacza niewniesienie wadium. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z post powania
o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców, którzy nie wnie li wadium. W tym stanie sprawy
wykonawca X oraz wykonawca Y zostali wykluczeni z post powania. Ofert wykonawcy
wykluczonego z post powania uznaje si za odrzucon (art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy ).
2.14. Przesłanki uniewa nienia post powania139
Przy procedurach ofertowo - eliminacyjnych (wszystkie za wyj tkiem wolnej r ki) ich uczestnicy
pozostaj prawnie zwi zani warunkami i tokiem procedury, zamawiaj cy od chwili jej
ogłoszenia (zaproszenia do składania ofert), a wykonawcy od momentu przyst pienia do
post powania. Zamawiaj cemu nie wolno odwoływa ogłoszenia (zaproszenia) ani te zmienia
zadeklarowanych uprzednio warunków post powania (wyj tek dotyczy sytuacji z art. 38 ust. 4-5
ustawy). Nie mo e te popada w zwyczajn bezczynno (zasada celowo ci post powania).
Przy udzielaniu zamówienia z wolnej r ki, po zaproszeniu do negocjacji (w rozumieniu przepisu art.
72), swobodnie dobranego wykonawcy, zamawiaj cy powinien prowadzi pertraktacje w dobrej
wierze, kieruj c si ogólnymi zasadami udzielania zamówie publicznych (art. 7 i nast pne ustawy.).
Drug stron obci a wył cznie obowi zek lojalno ci. Ka da ze stron mo e jednak swobodnie
dysponowa swoim uczestnictwem i propozycjami umownymi, poniewa w wietle art. 72 a do
momentu zawarcia umowy wzajemne uzgodnienia stron nie s wi ce i bez ogranicze mo na
wycofa si z zawierania umowy.
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W przypadkach enumeratywnie uregulowanych ustaw post powanie mo e by uniewa nione
pomimo zwi zania uczestników tokiem procedury zorientowanej na zawarcie umowy (art. 93
ust.1 ustawy).
Uniewa nienie post powania obejmuje cały proces wraz z wszelkimi jego elementami, pocz wszy od
jego wszcz cia. Poszczególne czynno ci post powania staj si bezskuteczne.
Lista podstaw uniewa nienia post powania obejmuje tylko takie okoliczno ci, które sprzeciwiaj
si wyra nie zasadniczym celom post powania o udzielenie zamówienia publicznego a
mianowicie:
• nie zło ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wpłyn ł aden wniosek o
dopuszczenie do udziału w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu
(post powanie jest wa ne z jedn ofert ),
• w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen nie zło ono co najmniej dwóch ofert
niepodlegaj cych odrzuceniu,
• w post powaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłyn ły mniej ni dwa
wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały zło one oferty
przez co najmniej dwóch wykonawców niepodlegaj cych wykluczeniu,
• cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , któr zamawiaj cy mo e przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia,
• w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy ponownie zostały zło one oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
• nast piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub
wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było wcze niej
przewidzie ;
• post powanie obarczone jest wad uniemo liwiaj c zawarcie wa nej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1) Nie zło ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wpłyn ł aden wniosek o
dopuszczenie do udziału w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu
Nie zło ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wpłyn ł aden wniosek
dopuszczenie do udziału w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu, za
wyj tkiem zapytania o cen oraz aukcji elektronicznej. Dla dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej wystarczy, e zostanie zło ona tylko jedna oferta niepodlegaj ca odrzuceniu.
Wyj tkiem od tej reguły s tryby: zapytanie o cen (wymagane s co najmniej 2 oferty
niepodlegaj ce odrzuceniu) i aukcja elektroniczna (wymagane s co najmniej 2 oferty zło one
przez 2 wykonawców). W przypadku aukcji wymagane jest równie , aby wpłyn ły co najmniej
2 wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu.
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , któr zamawiaj cy mo e przeznaczy
Na sfinansowanie zamówienia
Kwota, któr zamawiaj cy mo e przeznaczy na finansowanie zamówienia, nie musi by
to sama z kwot , któr zamawiaj cy zamierzał przeznaczy (i podał wykonawcom w trakcie
otwarcia ofert). Kwota ta nie mo e by jednak mniejsza od pierwotnie zakładanej (zamawiaj cy
nie mo e uniewa ni post powania, je eli cena najkorzystniejszej oferty mie ci si w kwocie
podanej w czasie otwarcia ofert, chyba, e zachodz inne przesłanki). Po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy mo e jednak uzna , e dysponuje kwot wy sz od
planowanej i zawrze umow na kwot przewy szaj c t , która została podana w trakcie
otwarcia ofert. Tym niemniej, zamawiaj cy musi najpierw dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty, a pó niej porówna jej cen z kwot , któr mo e przeznaczy na sfinansowanie
zamówienia. Je eli cena najkorzystniejszej oferty jest wy sza, to zamawiaj cy musi uniewa ni
przetarg, mimo i dysponuje innymi wa nymi i odpowiednimi ofertami, na przyj cie których
byłoby go sta .
3) Zostały zło one oferty dodatkowe o takiej samej cenie
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W przypadkach, gdy wykonawcy zostali wezwani do zło enia ofert dodatkowych, zostały
zło one oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Wezwanie do zło enia ofert dodatkowych mo e
nast pi tylko raz. Gdy nadal nie mo na dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiaj cy
musi uniewa ni post powanie.
4) Istotna zmiana okoliczno ci
Wyst piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie
zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było wcze niej przewidzie . Jest
to klauzula awaryjna, pozwalaj ca na wycofanie si z przetargu w szczególnych
okoliczno ciach. Mimo zastosowania poj nieostrych (istotna zmiana okoliczno ci, interes
publiczny, niemo no przewidzenia), maj one swój „ci ar gatunkowy” i zestawione razem
powoduj , i uniewa nienie post powania mo e nast pi w wyj tkowych okoliczno ciach.
Aby uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93
ust.1 pkt 6 ustawy, zamawiaj cy musi wykaza kumulatywne spełnienie nast puj cych
przesłanek:
1) wyst piła istotna zmiana okoliczno ci,
2) nie mo na było przewidzie tych okoliczno ci,
3) prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym.
Wskazane przesłanki musz mie charakter trwały i nieprzewidywalny w chwili wszcz cia
post powania. Poniewa przesłanki te maj charakter uznaniowy, to na zamawiaj cym spoczywa
obowi zek uzasadnienia i wykazania, e wszystkie te przesłanki rzeczywi cie zaistniały140.
5) Wada uniemo liwiaj ca zawarcie wa nej umowy
Post powanie obarczone jest wad uniemo liwiaj c zawarcie wa nej umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przesłanki niewa no ci umowy zawiera art. 146 ustawy, który
wymienia nast puj ce sytuacje:
- zamawiaj cy nie dopełnił obowi zku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi UZP lub
UOPWE,
- zamawiaj cy udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w
szczególno ci zawarł umow bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygni ciem
protestu,
- zamawiaj cy zawarł umow przed upływem terminu do wszcz cia przez Prezesa Urz du
kontroli uprzedniej lub przed jej zako czeniem,
- zamawiaj cy dokonał wyboru oferty z ra cym naruszeniem ustawy lub doszło w post powaniu
do naruszenia przepisów okre lonych w ustawie i naruszenie to miało wpływ na wynik
post powania.
Rozpoczynaj c procedur przetargow , zamawiaj cy zobowi zany jest do zapewnienia rodków
finansowych niezb dnych do zrealizowania zamówienia. Zmiana w bud ecie jednostki samorz du
terytorialnego i w efekcie brak rodków na inwestycj w momencie otwarcia ofert w wietle przepisów
ustawy jest niedopuszczalna. W tej sprawie wypowiedział si ostatnio Zespół Arbitrów w wyroku141 z
dnia 1 marca 2007 r. W tej sprawie zamawiaj cy – Gmina B. podj ł decyzj o uniewa nieniu
post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, a dotycz cego budowy przepompowni przewałowej w sieci ciepłowniczej w B. W
uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiaj cy powołał si na przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówie publicznych stwierdzaj c, i post powanie obarczone jest wad uniemo liwiaj ca
zawarcie wa nej umowy w sprawie zamówienia publicznego, poniewa w bud ecie Gminy na rok
2007 nie przewidziano adnych rodków na realizacj przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Powy sz decyzj zakwestionował jeden z uczestników przetargu – Firma G. z Leszna, która w
zło onym dnia 1 lutego 2007 r. prote cie stwierdziła, e w rzeczywisto ci post powanie przetargowe
nie jest obarczone adn wad , a podanej przez Zamawiaj cego przyczyny uniewa nienia nie mo na
140
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zaliczy do którejkolwiek kategorii przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy. Zamawiaj cy
rozstrzygaj c protest podtrzymał swe pierwotne stanowisko i jednocze nie podkre lił, i przysługuje
mu uprawnienie do uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji
braku mo liwo ci jego realizacji.
W zwi zku z powy szym Firma G. skierowała do Prezesa UZP odwołanie, w którym podtrzymała
wszystkie zarzuty podniesione w prote cie i wskazuj c na naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 - 3 oraz
art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówie publicznych wniosła o uniewa nienie
zakwestionowanej decyzji oraz nakazanie Zamawiaj cemu dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej.
W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, uzupełniony wyja nieniami stron na rozprawie,
Zespół Arbitrów doszedł do nast puj cych ustale i wniosków:
Przedmiotowy przetarg nieograniczony został ogłoszony w Biuletynie Zamówie Publicznych z dnia
27 pa dziernika 2006r. Otwarcia ofert Zamawiaj cy dokonał w dniu 21 listopada 2006r. informuj c
zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, i na realizacj zamówienia zamierza przeznaczy kwot 405 500 zł.
Odwołuj cy zło ył ofert wa n , a proponuj c w niej cen 399 448 zł – mie cił si w kwocie, jak
Zamawiaj cy zamierzał przeznaczy na realizacj zamówienia. Rozpoczynaj c procedur przetargow
w 2006r. Zamawiaj cy zobowi zany był, zdaniem Zespołu Arbitrów, do zapewnienia rodków
finansowych niezb dnych do zrealizowania zamówienia. W tym przypadku jednak nast piła zmiana
w bud ecie gminnym poprzez nieuj cie rodków na budow przedmiotowej przepompowni w
roku nast pnym czyli 2007. W ocenie Zespołu Arbitrów taka zmiana w bud ecie, w wietle przepisów
ustawy, była niedopuszczalna. Gdyby przyj zało enie przeciwne i uzna , e Zamawiaj cy mo e w
sposób nieskr powany, wykorzystuj c przepisy pozwalaj ce jego organom (Radzie Gminy) na
wydawanie decyzji (uchwał), przesuwa rodki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia na inne
cele i to w trakcie trwania procedury przetargowej – to doszłoby do zakwestionowania podstawowego
celu ustawy, którym jest zachowanie uczciwej konkurencji oraz kontrola rzetelno ci wydawania
rodków publicznych. Doda przy tym nale y, e Zamawiaj cy nie wykazał, by do przesuni
bud etowych zmusiły go jakie nadzwyczajne zdarzenia losowe uzasadniaj ce konieczno
przeznaczenia rodków dla usuni cia ich skutków. Innymi słowy- Zamawiaj cy nie wykazał, e w
rzeczywisto ci zaistniała którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy,
pozwalaj ca na skuteczne uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia publicznego. W
szczególno ci nie zaistniała sytuacja, o jakiej mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, który to przepis
Zamawiaj cy powołał w zawiadomieniu o uniewa nieniu przetargu. Pierwotnie Zamawiaj cy zakładał
posiadanie stosownej rezerwy finansowej niezb dnej do realizacji budowy przepompowni, a
pó niejsze przesuni cie rodków na inne cele stanowiło – w ocenie Zespołu Arbitrów – naruszenie
zasady równego traktowania wykonawców oraz obowi zku prowadzenia post powania w sposób
zapewniaj cy uczciw konkurencj . Doda w tym miejscu nale y, e wad w rozumieniu art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy jest nieusuwalna wada samego post powania, która wywarłaby tak istotny wpływ na
umow w sprawie zamówienia publicznego, e powodowałaby jej bezwzgl dn niewa no . Takiej
sytuacji w niniejszej sprawie nie stwierdzono. W konsekwencji nale ało uniewa ni decyzj
Zamawiaj cego polegaj ca na uniewa nieniu post powania przetargowego jako wydan bez podstawy
prawnej. Brak ustawowych przesłanek uniewa nienia post powania skutkuje wyborem oferty
najkorzystniejszej i zawarciem umowy z wykonawc , którego oferta została uznana za
najkorzystniejsz .
Je eli zamawiaj cy dopu cił mo liwo składania ofert cz ciowych, do uniewa nienia w cz ci
post powania o udzielenie zamówienia powy sze unormowanie art. 93 ust. 1 ustawy stosuje si
odpowiednio.
Przepis art. 93 ust. 1 ustawy ma znaczenie wyj tkowe. Nie wolno go interpretowa rozszerzaj co.
Wynika jednak niego, e inaczej ni dotychczas przetarg lub negocjacje s wa ne mimo tylko jednej
wa nej oferty. swoisty wybór nast puje wtedy „spo ród” jednej oferty (walkower).
Mo liwe jest te uniewa nienie przetargu ograniczonego lub negocjacji, ju na samym wst pie
post powania przed zaproszeniem do składania ofert, gdy wpłyn ł mniej ni jeden wniosek o
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dopuszczenie do udziału w tego rodzaju przetargu. Zamawiaj cy jest bowiem bezwzgl dnie zwi zany
napływaj cymi w wyniku ogłoszenia wnioskami i nie wolno mu zaprosi do zło enia oferty nikogo
poza reflektantami, którzy sami si zgłosz .
Na tle obecnego art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy w praktyce ci gle utrzymuj si w tpliwo ci co do tego
sk d wiadomo jak kwot zamawiaj cy mo e przeznaczy na finansowanie zamówienia.
W odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych o tym, jakimi rodkami mo e dysponowa
jednostka zamawiaj ca przes dza bezpo rednio plan finansowy tej jednostki. Wydatki planuje si w
oparciu o nale yte oszacowanie wst pne ich warto ci, ale nie gwarantuje to pełnego „bezpiecze stwa
kwot” w warunkach mechanizmów wolnorynkowych. St d du e znaczenie ma konieczno
ponownego oszacowania ka dego zaplanowanego wydatku w drodze nale ytego „ustalenia
szacunkowej warto ci zamówienia” (art. 32 ust. 1 ustawy) tu przed jego uruchomieniem, celem
m.in. porównania tej warto ci wzbogaconej o podatek VAT z wielko ci rodków zaplanowanych na
dany wydatek.
Nie wolno wi c uruchamia zamówienia publicznego bez uprzedniego jego prawidłowego
zaplanowania oraz oszacowania warto ci zamówienia, co ma na celu zapewnienie pokrycia
finansowego. Podstawa uniewa nienia post powania z braku wystarczaj cego pokrycia finansowego
wyst pi mo e wi c niezwykle wyj tkowo, z winy zamawiaj cego (niestaranno oszacowania) lub
nawet bez niczyjej winy, gdy suma wynikaj ca z nale ytego oszacowania mimo wszystko okazała si
ni sza w stosunku do ujawnionej pó niej ceny najkorzystniejszej oferty. W pierwszym przypadku
zamawiaj cy mo e „uratowa post powanie” dokonuj c ewentualnej zmiany w planie (zwłaszcza gdy
ró nica nie jest znaczna), a w drugim – raczej powinien zdecydowa si na uniewa nienie
post powania (gro ba niekorzystnej finansowo umowy), chyba e brak pokrycia finansowego jest
znikomy i mo e by usuni ty przez rychł zmian planu.
Niezadowolonemu z uniewa nienia post powania wykonawcy nie słu y prawo wi cego domagania
si od zamawiaj cego okre lonej zmiany planu.
Niezadowolony wykonawca mo e za uruchomi post powanie protestacyjno - odwoławcze i
domaga si uchylenia werdyktu o uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia, je eli
zamawiaj cy mimo zaplanowanych wystarczaj co rodków uniewa nia post powanie.
Zamawiaj cy ma mo no uniewa nienia post powania, je eli wyst piła istotna zmiana okoliczno ci
powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na było wcze niej przewidzie (art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy).
Udzielenie zamówienia publicznego ma na celu pozyskanie przez jednostk zamawiaj c okre lonego
wiadczenia niepieni nego (produktu, usługi lub robót budowlanych) umo liwiaj cego jej
wywi zanie si z zada publicznych, składaj cych si ogólnie na realizacj dobra publicznego.
Zaplanowanie, a potem uruchomienie zamówienia powinno by wi c celowe i odpowiednie pod
wzgl dem wysoko ci nakładów ekonomicznych wzgl dem zada jednostki zamawiaj cej.
Po wszcz ciu post powania mo e jednak doj do takiej zmiany warunków, e odpada ju w ogóle
potrzeba udzielenia zamówienia albo nasuwa si zupełnie inny jego przedmiot b d zachodz inne
przeszkody takie, e prowadzenie wszcz tego post powania lub wykonanie zamówienia nie le ju w
interesie publicznym. Je eli zmiana okoliczno ci jest istotna (doniosła, powa nie rzutuj ca na interesy
publiczne i gro ca strat ), której nie mo na było wcze niej przewidzie (ocena zobiektywizowana),
zamawiaj cy mo e uniewa ni post powanie o zamówienie publiczne jako bezcelowe.
Bardzo doniosły praktycznie jest przypadek uniewa nienia post powania z uwagi na wad
uniemo liwiaj c zawarcie wa nej umowy (art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy)
Chodzi tu wył cznie o wad samego post powania, a nie o uchybienie w zakresie pó niej zawieranej
umowy; o tak wad post powania, która wywiera wpływ na umow poci gaj c jej niewa no
(bezskuteczno ). Niewa no ci czynno ci prawnej nie domniemuje si , ani nie wynika ona z
postanowienia stron. Przes dza o niej wył cznie wyra ny przepis prawa.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewa na, je eli w post powaniu o zamówienie
publiczne poprzedzaj cym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów okre lonych w ustawie lub
aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i je eli to naruszenie miało wpływ na wynik
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post powania. W szczególno ci umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewa na, je eli
zamawiaj cy nie dopełnił obowi zku zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub w Dz.Urz.WE, udzielił
zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, dokonał wyboru oferty z ra cym
naruszeniem ustawy, zawarł umow bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygni ciem
protestu. Wyliczenie uchybie w przepisie art. 146 ust. 1 ustawy jest tylko przykładowe. W gr
wchodzi ka de naruszenie przepisów prawa o zamówieniach publicznych, które miało wpływ na
wynik post powania, czyli na wybór najkorzystniejszej oferty.
Z tego punktu widzenia uchybienia w post powaniu podzieli mo na na uchybienia istotne, rzutuj ce
na wynik post powania oraz uchybienia nieistotne (pozostałe), nie wpływaj ce bezpo rednio na ten
wynik, np. naruszenie zasady jawno ci przez nieznaczne opó nienie w udost pnieniu protokołu i
materiału ofertowego zainteresowanemu konkurentowi, niestaranne zredagowanie dokumentu
przebiegu post powania, czy drobne uchybienie w opisie przedmiotu zamówienia, za które grozi
jednak na ogół odpowiedzialno
karno-administracyjna za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (złamanie zasad udzielania zamówie ).
Licz si tylko uchybienia nieusuwalne, poniewa w przeciwnym wypadku zamiast uniewa nia całe
post powanie nale ałoby powtórzy (poprawi ) wadliw czynno post powania. Na polecenie
kierownika jednostki, komisja przetargowa powtarza uniewa nion czynno , podj t z naruszeniem
prawa.
O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadamia równocze nie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia post powania przed
upływem terminu składania ofert,
2) zło yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po upływie terminu składania ofert
- podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 93 ust. 3 ustawy)
Ma to na celu niezb dn ochron interesów wykonawców i zwi kszenie kontroli nad przebiegiem
post powania. Uniewa nienie post powania podlega bowiem zaskar eniu w ramach post powania
protestacyjno -odwoławczego oraz s dowo-skargowego. Konieczna jest pisemna forma
powiadomienia oraz podanie okoliczno ci faktycznych uzasadniaj cych uniewa nienie z
równoczesnym powołaniem podstawy prawnej. S to minimalne gwarancje dla terminowego i
prawidłowego podniesienia zarzutów przez niezadowolonych z przedwczesnego zako czenia
post powania wykonawców bior cych udział w post powaniu.
Uniewa nienie post powania wymaga te stosownego odzwierciedlenia w protokole post powania
b d w dokumentacji podstawowych czynno ci zamawiaj cego, poniewa nale y do istotnych faktów
post powania.
W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia z przyczyn le cych po
stronie zamawiaj cego, wykonawcom, którzy zło yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post powaniu, w
szczególno ci kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 ustawy)
Unormowanie powy sze przewiduj ce odpowiedzialno maj tkow zamawiaj cego z tytułu uchybie
w zakresie uniewa niania post powania wskazuje na okre lone jej przesłanki. Konieczn przesłank
tej odpowiedzialno ci jest niedbalstwo zamawiaj cego (art. 471 Kc). Mo e ona bowiem wej w gr
wył cznie wtedy gdy okoliczno ci uzasadniaj ce uniewa nienie wywołane zostały zawinionym
zachowaniem zamawiaj cego, np. zaniedbaniem ogłoszenia w BZP, wadliwym zaproszeniem
konkurentów w procedurze zapytania o cen , czy wadliwym skonstruowaniem specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Nie ka de jednak uniewa nienie post powania b dzie obci one zaniedbaniem zamawiaj cego. W
szczególno ci, je li rzeczywi cie wyst piła istotna zmiana warunków zewn trznych powoduj ca, e
prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia nie le y ju w interesie publicznym, czego nie
mo na było wcze niej przewidzie (nikt by nie przewidział), poniewa gdyby zmiana warunków był
nieistotna lub wycinkowa albo wynikała z czyjego niedopatrzenia b d generalnie mo liwa była do
przewidzenia, w ogóle nie wolno uniewa nia post powania. Poza tym wina jednostki organizacyjnej,
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to nie to samo co wina jej urz dnika. Chodzi tu wi c o tzw. win organizacyjn , polegaj c przede
wszystkim na rozmaitych zaniedbaniach organizacyjnych. W lad za ustaleniem winy organizacyjnej
mo na oczywi cie dochodzi tak e winy konkretnego urz dnika i ewentualnej odpowiedzialno ci
karno-administracyjnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ka dym razie
zrealizowanie omawianej odpowiedzialno ci maj tkowej wobec zamawiaj cego, otworzy drog co
najmniej dla kontroli w zakresie odpowiedzi na pytanie o to, kto personalnie przyczynił si do tego
negatywnego nast pstwa.
Z roszczeniami o zwrot kosztów uczestnictwa w post powaniu wyst pi mog dostawcy lub
wykonawcy, którzy zło yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu (prawidłowe), zakwalifikowane do
dalszej merytorycznej oceny ofert.
Maj c na wzgl dzie dotychczasowe pogl dy doktryny i orzecznictwa na temat poj cia „uzasadnionych
kosztów” (wyst puj cego w rozmaitych rozwi zaniach prawnych poza zamówieniami publicznymi)
stwierdzi trzeba, e chodzi wył cznie o tzw. koszty celowe. W omawianym przypadku b d to koszty
niezb dne dla prawidłowego zapewnienia uczestnictwa wykonawca w post powaniu o zamówienie
publiczne, czyli niekoniecznie takie koszty, jakie rzeczywi cie poniósł zainteresowany wykonawca. W
szczególno ci mog to by wydatki na pozyskanie pisemnego SIWZ, typowe (zwyczajne) nakłady na
przygotowanie oferty (opracowanie i wysyłka), wydatki na ewentualne dojazdy i inne wydatki, przede
wszystkim takie jakie musieli ponie tak e i pozostali wykonawcy.
Nie mog tu za wchodzi w gr wszelkie wydatki nadzwyczajne, przekraczaj ce granice „wydatków
niezb dnych”, zwłaszcza wydatki na doradztwo i ewentualn pomoc prawn , tym bardziej e ka dy z
ubiegaj cych si o zamówienie dostawców (wykonawców) powinien dysponowa niezb dn wiedz
co do wykonania zamówienia, na ogół jest profesjonalist i dlatego powinien by zdolny do
intelektualnego opracowania oferty.
„Uzasadnione koszty”, to koszty udokumentowane, czyli nale ycie wykazane przez daj cego, co
najmniej w postaci przedło enia rachunku wydatków. Je eli danie zwrotu tych kosztów b dzie
wygórowane zamawiaj cy mo e uzna je tylko cz ciowo. Nie s to wi c jakie wielkie koszty
(niekiedy s nawet symboliczne), ale ich zwrot mo e poci ga za sob dalsze konsekwencje,
zwłaszcza odpowiedzialno słu bow lub dyscyplinarn .
Nowo ci wprowadzon nowelizacj ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. jest mo liwo uniewa nienia
post powania o udzielenie zamówienia w przypadku uwzgl dnienia odwołania przez Krajow Izb
Odwoławcz (art. 191 ust. 2 pkt 3 ustawy).
W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy na wniosek
wykonawcy, który ubiegał si o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszcz ciu kolejnego
post powania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia (art. 93 ust. 5 ustawy).
O uniewa nieniu post powania zamawiaj cy jest zobowi zany zawiadomi równocze nie wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali si udzielenie zamówienia na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznik Nr 65. Zawiadomienie powinno zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienia
faktyczne i prawne na formularzu, o których mowa wy ej przygotowuje Komisja Przetargowa i
przedkłada do podpisu Pełnomocnikowi.
3. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Komisja Przetargowa po dokonaniu wcze niej opisanych czynno ci, a mianowicie po:
- poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich,
- poprawieniu omyłek rachunkowych,
- wyja nieniu dotycz cych elementów oferty maj cych wpływ na wysoko ceny, w zwi zku z
ustaleniem, czy oferta zawiera ra co nisk cen ,
je eli nie wnosi o uniewa nienie post powania, przyst puje do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Komisja Przetargowa wybiera najkorzystniejsz ofert na podstawie
kryteriów oceny ofert okre lonych w SIWZ.
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Je eli nie mo na wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e dwie lub wi cej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Komisja Przetargowa spo ród tych ofert wybiera
ofert z ni sz cen .
Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,
nie mo na dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zostały zło one oferty o
takiej samej cenie, Komisja Przetargowa wzywa wykonawców, którzy zło yli te oferty, do zło enia w
terminie okre lonym przez zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składaj c oferty
dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane w zło onych ofertach.
W czasie procedury oceny ofert pod wzgl dem formalnym w tajnej cz ci post powania ,Komisja
sprawdza w szczególno ci:
1) czy oferta jest zgodna z wymaganiami okre lonymi w SIWZ .
2) czy oferta została prawidłowo podpisana ,
3) czy oferta zawiera wszystkie dokumenty i o wiadczenia wymagane SIWZ ,
4) czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z post powania,
5) czy oferta spełnia kryteria i zasady okre lone w ustawie,
6) czy oferta nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich,
7) czy oferta nie zawiera ra co niskiej ceny,
8) czy oferta nie zawiera omyłek rachunkowych,
9) czy oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
Na odpowiednich drukach ZP Komisja Przetargowa stwierdza spełnianie warunków okre lonych w
SIWZ. Szczegółowe czynno ci Komisji w tej cz ci post powania okre la odr bna Uchwała Zarz du
Powiatu.
Komisja w pierwszej kolejno ci dokonuje oceny ofert pod wzgl dem formalnym. Ocena ofert pod
wzgl dem formalnym jest niezwykle wa na z uwagi na skutki prawne stwierdzenia w ofertach
uchybie o takim wła nie charakterze. Skutki stwierdzonych uchybie s ró ne – od wykluczenia
oferenta, poprzez odrzucenie oferty, po uniewa nienie post powania.
Przesłanki wykluczenia wykonawcy z post powania okre laj przepisy art. 24 ustawy.
Przesłanki odrzucenia oferty okre la art. 89 ust.1 ustawy.
Nowo ci wprowadzon nowelizacj w 2006 r., jest gdy post powanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art.
55 ust.1 pkt 1 ustawy, e zamawiaj cy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty mo e przeprowadzi aukcj elektroniczn ( art. 91a ust. 1 ustawy).
3.1.Aukcja elektroniczna jako nowa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty
3.1.1. Przesłanki zastosowania aukcji
W przepisach art. 91a – 91c ustawy przewidziano now , dot d nieznan procedur , prowadzon po
dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej – aukcj elektroniczn . Aukcja jest
jednoetapowa (art. 91a ust. 4 ustawy) . Mo na j przeprowadzi wył cznie wtedy, gdy zamawiaj cy
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zło ono co najmniej 3 oferty niepodlegaj ce
odrzuceniu, a post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy - czyli wtedy
gdy w post powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Aukcji nie mo na zorganizowa w przypadku zamówie w zakresie działalno ci twórczej lub
naukowej, a tak e je eli podawana w ofercie cena nie jest cen ryczałtow (art. 91a ust.2 ustawy).
Poniewa procedura ta daje wykonawcom mo liwo „składania ofert” dodatkowych, nie maj
zastosowania przepisy art. 91 ust 4 – 6 ustawy (art. 91a ust. 1 i 2).
3.1.2. Kryteria oceny ofert, sposób oceny ofert
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Kryteriami oceny ofert mog by wył cznie kryteria okre lone w SIWZ umo liwiaj ce automatyczn
ocen oferty bez ingerencji zamawiaj cego, wskazane spo ród kryteriów, na podstawie których
dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej (art. 91a ust. 3 ustawy). Sposób oceny
ofert powinien obejmowa przeliczanie post pie na punktow ocen oferty, z uwzgl dnieniem
punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej (art. 91b ust. 4 ustawy). Oferta
wykonawcy przestaje wi za w zakresie, w jakim zło y on korzystniejsz ofert . Bieg terminu
zwi zania ofert nie ulega przerwaniu (art. 91c ust. 4 ).
3.1.3. Zaproszenie do udziału w aukcji, otwarcie aukcji
Zamawiaj cy zaprasza drog elektroniczn do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich
wykonawców, którzy zło yli oferty niepodlegaj ce odrzuceniu, jednocze nie informuj c o ich pozycji
zło onych przez nich ofert i otrzymanej punktacji, minimalnych warto ciach post pie składanych w
toku aukcji elektroniczne, terminie otwarcia aukcji elektronicznej oraz terminie i warunkach
zamkni cia aukcji elektronicznej, a tak e sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej. Termin
otwarcia aukcji elektronicznej nie mo e by krótszy ni 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia
( art. 91b ust 1 – 3 ustawy).
3.1.4. Sposób prowadzenia aukcji elektronicznej
Wykonawcy bior cy udział w aukcji, za pomoc formularza umieszczonego na stronie internetowej
umo liwiaj cego wprowadzenie niezb dnych danych w trybie bezpo redniego poł czenia z t stron ,
składaj kolejne korzystniejsze post pienia podlegaj ce automatycznej ocenie i klasyfikacji ( art. 91c
ust. 1 ustawy).
Post pienia, pod rygorem niewa no ci, składa si opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiaj cy na bie co
przekazuje ka demu wykonawcy informacj o pozycji zło onej przez niego oferty i otrzymanej
punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkni cia aukcji elektronicznej nie
ujawnia si informacji umo liwiaj cych identyfikacj wykonawców (art. 91c ust. 2 – 3 ustawy).
W toku aukcji elektronicznej stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce licytacji elektronicznej a
okre lone w art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy, stanowi ce, e zamawiaj cy i
wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamkni cia aukcji przekazuj wnioski, o wiadczenia i
inne informacje drog elektroniczn oraz e zamawiaj cy zamyka aukcj elektroniczn w terminie
okre lonym w ogłoszeniu lub je eli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostan zgłoszone nowe
post pienia, a tak e ponadto bezpo rednio po zamkni ciu aukcji elektronicznej zamawiaj cy podaje,
pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazw (firm ) oraz adres
wykonawcy, którego ofert wybrano.
3.1.5. Przepisy wył czone z obowi zku stosowania
W aukcji elektronicznej nie stosuje si przepisów dotycz cych formy i mo liwo ci zło enia tylko
jednej oferty (art. 82 ust. 1 i 2 ustawy). Nie ma mo liwo ci dopuszczenia składania ofert cz ciowych
i wariantowych, a tak e nie obowi zuj przepisy dotycz ce zmiany i wycofania oferty oraz zwrotu
oferty zło onej po terminie ( art. 83 i art. 84 ustawy). Ponadto nie maj zastosowania regulacje
dotycz ce otwarcia ofert, wyja nienia tre ci ofert, poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu
ceny, a tak e przesłanek odrzucenia oferty (art. 86 – art. 89 ustawy).
3.1.6. Dokumentowanie post powa
W trakcie prowadzenia post powania o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa sporz dza
pisemny protokół post powania ( art. 96 ust.1 ustawy ). Protokół post powania wraz z zał cznikami
jest jawny. Zał czniki do protokołu Komisja Przetargowa udost pnia po dokonaniu wyboru
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najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty udost pnia si od chwili ich
otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału post powaniu po upływie terminu ich składania ( art.
96 ust. 3 ustawy).
4. OBOWI ZKI KOMISJI PRZETARGOWEJ PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
Nowelizacja ustawy w 2006 roku dokonała modyfikacji w zakresie kr gu podmiotów, do których
kierowane jest zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poprzednia redakcja przepisu
wzbudzała szereg w tpliwo ci praktycznych. W poprzednim brzmieniu przepis zobowi zywał
zamawiaj cego do przekazania zawiadomienia wykonawcom, którzy ubiegali si o udzielenie
zamówienia. Aktualnie zwiadomienie Komisja Przetargowa przekazuje jedynie wykonawcom, którzy
zło yli oferty w post powaniu.
Uwzgl dniaj c mechanizm koncentracji w post powaniu protestacyjnym nało ono na zamawiaj cego
obowi zek jednoczesnego podania uczestnikom post powania o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
Zgodnie bowiem z art. 92 ustawy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy
zawiadamia wykonawców, którzy zło yli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), siedzib i adres wykonawcy, którego
ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy zło yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zło onych
ofert zawieraj cym punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i
ł czn punktacj ,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne – je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen .
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa zamieszcza informacje, o
których mowa wy ej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w
Pabianicach, a je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza wyra on w złotych równowarto
kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych a dla dostaw lub usług – jest równa lub przekracza
wyra on w złotych równowarto 10 000 000 euro, przekazuje te informacje równie Prezesowi UZP
oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zawiadomienie powy sze Komisja Przetargowa sporz dza odpowiednio na:
- formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 66 dla wykonawcy, którego ofert wybrano jako
najkorzystniejsz ,
- formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 66a dla pozostałych wykonawców.
Zawiadomienie akceptuje i podpisuje Pełnomocnik. Sekretarz Komisji zamieszcza to zawiadomienie na
stronie internetowej, stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłosze
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Je eli post powanie o udzielenie zamówienia nie było prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen , Komisja Przetargowa w
przypadku wykluczenia wykonawcy sporz dza zawiadomienie na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika nr 67.
Je eli Komisja Przetargowa nie mo e dokona wyboru najkorzystniejszej oferty lub nie mo e
zako czy post powania w terminie zwi zania ofert przez wykonawc , mo e w uzasadnionych
przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zwi zania ofert mo e tylko raz zwróci si
do wykonawców o przedłu enie tego terminu na oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni 60 dni.
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Wówczas Komisja Przetargowa sporz dza „Wniosek o wyra enie zgody na przedłu enie terminu
zwi zania ofert ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 68. Wniosek akceptuje i podpisuje
Pełnomocnik.
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VI. OCHRONA PRAWNA WYKONAWCY I ZAMAWIAJ CEGO
1. RODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak e innym osobom, je eli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiaj cego przepisów ustawy, przysługuj rodki ochrony prawnej. Zgodnie z nowelizacj
ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. rodek ochrony prawnej przysługuje równie zamawiaj cemu.
rodki ochrony prawnej nie przysługuj wobec rozstrzygni cia s du konkursowego w zakresie oceny
prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
Prawo zamówie publicznych wprowadza dwojakiego rodki ochrony prawnej:
- rodki odwoławcze, którymi s protest ( art. 180 ust. 1 ustawy) i odwołanie (art. 184 ust.1 ustawy),
- skarga do s du: skarga na wyrok zespołu arbitrów i skarga na postanowienie zespołu arbitrów
ko cz cego post powanie odwoławcze ( art. 194 ust.1 ustawy).
rodki odwoławcze s podstawowymi rodkami ochrony prawnej. Ka dy z tych rodków jest
swoistym roszczeniem uprawnionego zmierzaj cym do przywrócenia stanu prawnego zgodnego z
przepisami ustawy. Protest jest rodkiem odwoławczym wnoszonym wobec czynno ci lub zaniechania
zamawiaj cego, odwołanie za – rodkiem odwoławczym od odrzucenia lub oddalenia protestu. Ka dy
z wymienionych rodków odwoławczych podlega rozpoznaniu na zasadach okre lonych w ustawie i w
tym wyra a si ich specyfika. Protest wnosi si do zamawiaj cego i on go rozpoznaje (post powanie
protestacyjne przypomina zatem post powanie reklamacyjne).
Odwołanie wnosi si do Prezesa Urz du, a rozpoznaje go organ niezale ny zarówno od stron, jak i od
Prezesa Urz du – Krajowa Izba Odwoławcza, funkcjonuj cy na podstawie przepisów procedury
cywilnej o s dzie polubownym, z licznymi odr bno ciami okre lonymi w ustawie.
Skarga do s du, nie jest rodkiem odwoławczym, lecz nadzwyczajnym rodkiem kontroli orzecze
Krajowej Izby Odwoławczej, wyroków i postanowie ko cz cych post powanie odwoławcze,
wykonywanej przez s d powszechny.
Wniesienie ka dego z wymienionych rodków ochrony prawnej skutkuje wszcz ciem stosownego
post powania:
- protestacyjnego
- odwoławczego
- skargowego
2. INTERES PRAWNY WYKONAWCY JAKO PRZESŁANKA KORZYSTANIA ZE
RODKÓW OCHRONY PRAWNEJ
Materialnoprawn przesłank skutecznego wniesienia przez uprawniony podmiot (wykonawc ,
uczestnika konkursu, inn osob uprawnion ) rodka ochrony prawnej jest wykazanie, e jego
(uprawnionego podmiotu) interes prawny doznał lub mógł dozna uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiaj cego przepisów ustawy (art. 179 ust. 1 ustawy ). Stosuj c wykładni gramatyczn i
systemow powołanego wy ej przepisu, nale y przyj , e wykazanie przez uprawniony podmiot
interesu prawnego, o którym wy ej mowa, jest jego obowi zkiem przy korzystaniu z ka dego rodka
ochrony prawnej.
Charakter prawny wymienionej wy ej przesłanki oznacza, e jej niewykazanie przez
wnosz cego rodek ochrony prawnej skutkuje oddaleniem wniesionego rodka tak e wtedy, gdy
rodek ten jest merytorycznie uzasadniony, tj. gdy zostało wykazane naruszenie przez
zamawiaj cego przepisów ustawy, czy przepisów zawartych w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy.
Pomi dzy naruszeniem przez zamawiaj cego przepisów ustawy a doznaniem (mo liwo ci doznania)
przez uprawniony podmiot uszczerbku w jego interesie prawnym musi istnie normalny zwi zek
przyczynowy. Zwi zek taki zachodzi, gdy skutek (w rozwa anym przypadku uszczerbek lub
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zagro enie interesu prawnego podmiotu uprawnionego do wniesienia rodka ochrony prawnej) jest
normalnym nast pstwem zdarzenia rozpatrywanego jako przyczyna ( tu naruszenie przez
zamawiaj cego przepisów ustawy). Obowi zek wykazania istnienia takiego zwi zku przyczynowego
ci y na korzystaj cym ze rodka ochrony prawnej.
Poj cie interesu prawnego, jak si przyjmuje, nale y rozumie w sposób okre lony w prawie
cywilnym. Wi e si to z cywilistycznym charakterem post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, wynikaj cym z celu post powania, którym jest zawarcie pomi dzy zawarcie pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Interes prawny jest w prawie cywilnym rozumiany szeroko. W doktrynie podkre la si , e
„interes uzasadniaj cy prawo do ochrony i uczestnictwa w odno nym post powaniu musi by
interesem prawnym, tzn. dotyczy okre lonego stosunku prawnego (...)”.
Nie wystarcza przeto interes czysto uczuciowy, emocjonalny lub zaspakajaj cy wył cznie społeczne
dania i aspiracje dochodz cego ochrony. Mo e natomiast mie – podobnie jak samo prawo, u
podło a którego on le y – zarówno charakter maj tkowy, jaki i niemaj tkowy. Usprawiedliwiaj cy
ochron interes musi pozostawa w zgodzie z porz dkiem prawnym i zasadami współ ycia
społecznego. Przenosz c przytoczony wy ej pogl d doktryny prawa cywilnego do systemu zamówie
publicznych, nale y podkre li jego pełn przydatno we wła ciwym rozumieniu poj cia interesu
prawnego, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy.
W orzecznictwie zespołu arbitrów i S du Okr gowego w Warszawie, kształtuj cym si pod rz dem
ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r., utrwalił si pogl d prawny, e interes prawny
wnosz cego rodek odwoławczy musi dozna uszczerbku w konkretnym post powaniu, w którym on
uczestniczy i polega na tym, e traci mo liwo uznania jego oferty za ofert najkorzystniejsz .
Interes ten nie mo e by oceniany pod k tem ewentualnego i niepewnego udziału odwołuj cego si w
przyszłym post powaniu o przedmiotowe zamówienie publiczne i uzyskanie w nim wyniku
polegaj cego na wyborze przez zamawiaj cego jego oferty142.
Innym istotnym dorobkiem orzecznictwa jest pogl d prawny, według którego interes prawny
odwołuj cego si doznaje uszczerbku jedynie wówczas, gdy w nast pstwie uwzgl dnienia
odwołania i ponownej oceny ofert jego oferta byłaby uznana za ofert najkorzystniejsz 143.
Wykonawcy, których oferty znalazły si na trzeciej i dalszych pozycjach, nie maj prawa do
protestu, je li podwa aj poprawno tylko najkorzystniejszej oferty. Nawet bowiem gdyby
uwzgl dniono ich racje, nie mieliby szans na otrzymanie zamówienia – taki jest sens trzech
wyroków zespołów arbitrów144 wydanych w pa dzierniku 2004 r. Np. wykonawca startuj cy w
przetargu na budow sali gimnastycznej w abnie, wyliczył w odwołaniu a siedem
nieprawidłowo ci w ofercie wybranej za najkorzystniejsz . Arbitrzy odmówili rozpoznania
zarzutów, powołuj c si na brak interesu prawnego u odwołuj cego. Jego oferta była bowiem
trzecia z kolei . W takim wypadku, nawet gdyby zamawiaj cy wykluczył wykonawc , którego
ofert uznał za najkorzystniejsz , to i tak przy ponownej ocenie ofert wygrałaby inna firma ni
odwołuj cego145.
Reasumuj c problematyk interesu prawnego, uregulowanego w art. 179 ust.1 ustawy i patrz c na t
problematyk z punktu widzenia wykonawcy, nale y podkre li , e wykonawca wnosz cy rodek
ochrony prawnej, jest obowi zany wykaza :
- naruszenie przez zamawiaj cego przepisów ustawy, tak e przepisów zawartych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
142
143
144

145

Wyrok S du Okr gowego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., sygn. akt V Ca 165/03, niepubl.
Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 1 wrze nia 2003 r., sygn. akt UZP/ZO/0 – 1348/03, niepubl.
Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 8 pa dziernika 2004 r., sygn. akt UZP/ZO/0 – 1639/04; Wyrok Zespołu Arbitrów z
dnia 11 pa dziernika 2004 r., sygn. akt. UZP/ZO/0 – 1654/04; Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 13 pa dziernika 2004 r.,
sygn. akt UZP/ZO/0 – 1683/04, publ. www.uzp.gov.pl
Wikariak Sławomir, Trzeci oferent odpada z gry, „Rzeczpospolita” z 18 listopada 2004 r.
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- doznanie lub mo liwo doznania uszczerbku w jego interesie prawnym,
- normalny zwi zek przyczynowy pomi dzy naruszeniem przepisów ustawy, w tym przepisów aktów
wykonawczych do ustawy a uszczerbkiem w jego interesie prawnym.
Dla wykazania zaistnienia materialnoprawnej przesłanki skuteczno ci wniesionego rodka ochrony
prawnej, o której mowa wy ej, konieczne jest przytoczenie okoliczno ci faktycznych uzasadniaj cych
doznanie lub mo liwo doznania ( w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego ustawy) uszczerbku w
interesie prawnym. Przy ocenie tych okoliczno ci faktycznych wykonawca powinien mie na uwadze
przytoczone wy ej pogl dy doktryny i orzecznictwa w kwestii interesu prawnego. Nale y te
uwzgl dnia orzecznictwo i pi miennictwo w tej materii, które b dzie si kształtowa pod rz dem
ustawy.
Ponownego podkre lenia wymaga skutek prawny niewykazania przez wykonawc przesłanki
interesu prawnego, o której mowa w art. 179 ust.1 ustawy. Jest nim oddalenie wniesionego
rodka ochrony prawnej mimo wykazania, e zamawiaj cy naruszył przepisy ustawy.
2.1. Jak rozumie interes prawny146 ?
Wykonawca, który przyst puje do post powania odwoławczego, nie musi udowadnia , e ma
szanse na wygranie przetargu
Aby odwoła si od decyzji zamawiaj cego, wykonawca musi posiada interes prawny. Tak e ten,
który przyst puje do odwołania, a mówi c ci lej do tocz cego si wskutek jego wniesienia
post powania odwoławczego, ma obowi zek udowodni swój interes prawny. Chocia jednak poj cia
te brzmi tak samo, w praktyce nale y je ró nie interpretowa . Czym innym jest bowiem interes
prawny wykonawcy składaj cego odwołanie, a czym innym tego, który jedynie do niego przyst puje.
W praktyce niuanse te nie zawsze s zauwa ane przez prawników. Zespół Arbitrów147 w wyroku z 21
stycznia 2007 r. uznał, e firma Hertz Systems, która próbowała przył czy si do post powania
odwoławczego, nie ma interesu prawnego dlatego, e i tak nie zdobyłaby zamówienia.
Rzeczona firma rzeczywi cie zło yła ofert , która zdobyła mniej punktów ni zwyci zca przetargu.
Okazało si jednak, e post powanie i tak musi zosta uniewa nione, bo min ł termin realizacji
zamówienia.
Zwyci zca wniósł wi c protest, a po nim odwołanie, próbuj c zakwestionowa uniewa nienie
przetargu. Wła nie do tego odwołania próbował, po stronie zamawiaj cego, przył czy si Hertz
Systems. Arbitrzy uznali jednak, e nie ma interesu prawnego.
Taki sposób rozstrzygni cia wskazuje, e zespół arbitrów podejmuj c t decyzj , nie rozgraniczył
dwóch ró nych poj
"interesu prawnego" wyst puj cych w Pzp. Oddalaj c przyst pienie do
post powania odwoławczego, zespół arbitrów wzi ł pod uwag interes prawny w rozumieniu art. 179
ust. 1 ustawy, którego zakres poj ciowy jest w szy ni interesu prawnego w przyst pieniu do
odwołania, o którym mowa w art. 184 ust. 4 ustawy.
Art. 179 ust. 1 ustawy stanowi, e: " rodki ochrony prawnej (...) przysługuj wykonawcom i
uczestnikom konkursu, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy
(...)". Nie wdaj c si w szczegóły, oznacza to, e firma, która i tak nie mo e wygra przetargu i zdoby
zamówienia, nie ma interesu prawnego. Je li wi c czyja oferta znalazła si na dalszej ni druga
pozycji, nie mo e składa odwołania, chyba e kwestionuje poprawno wszystkich ofert ocenionych
wy ej ni ona.
Na gruncie zatem powy szego przepisu wykonawca, niemaj cy interesu prawnego w uzyskaniu
zamówienia, nie ma mo liwo ci ingerencji, gdy mo e doj do zawarcia z innym wykonawc
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147

Granecki Paweł, Jak rozumie interes prawny, „Rzeczpospolita – Dobra Firma” z10 kwietnia 2006 r.
Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2007 r., sygn. akt UZP/ZO/0 – 67/07, niepubl.
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uczestnicz cym w tym post powaniu niewa nej umowy. Sytuacje takie cz sto zdarzały si przed
wej ciem w ycie nowelizacji dokonanej w 2006 roku.
Wła nie dlatego ustawodawca nowelizuj c ustaw , wprowadził art. 184 ust. 4 Pzp. Zrobił to po to,
aby umo liwi wykonawcom uczciw konkurencj . Od 25 maja 2006 r., kiedy to weszła w ycie ta
nowelizacja, wykonawcy mog przyst powa do post powania odwoławczego, mimo e nie posiadaj
interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia.
Instytucj przyst pienia do post powania odwoławczego w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nale y traktowa jako instytucj interwencji ubocznej z kodeksu post powania
cywilnego, dostosowan do specyfiki procedur funkcjonuj cych w Pzp. Interes prawny interwenienta
ubocznego oznacza obiektywn , czyli rzeczywi cie istniej c w wietle obowi zuj cych przepisów
prawnych, potrzeb rozstrzygni cia sprawy na korzy jednej ze stron i wynikaj c z niej potrzeb
działania w kierunku wydania takiego rozstrzygni cia, wywołan konieczno ci ochrony swojej sfery
prawnej (patrz: „Kpc. Komentarz” t. I, pod red. K. Piaseckiego, str. 333).
W doktrynie interwencj uboczn traktuje si jako inny ni wytoczenie powództwa rodek ochrony
praw podmiotowych realizowany przed s dem. W taki sam sposób powinna by traktowana instytucja
przyst pienia do post powania odwoławczego. Nie zawsze zatem jest tak, e interes prawny w
przyst pieniu do post powania odwoławczego jest to samy z interesem prawnym w uzyskaniu
zamówienia, chocia cz sto ich zakresy znaczeniowe si pokrywaj .
Nie mo na wobec powy szego to samo traktowa tych dwóch interesów prawnych. Bywa tak, e
zakres interesu prawnego z art. 184 ust. 4 ustawy jest szerszy. Dzieje si tak wła nie wtedy, gdy
mimo braku interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia wykonawca d y do podtrzymania
uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia, bowiem zawarcie umowy w wyniku tego
post powania powodowałoby jej niewa no z mocy prawa.
Przyst puj cy staje si zatem „stra nikiem” prawidłowego przebiegu post powania, d c do tego,
aby nie została zawarta umowa niezgodna z prawem.
3. PROTEST I POST POWANIE PROTESTACYJNE
Instytucja protestu jako pierwszego z dwóch rodków odwoławczych została wprowadzona do
systemu zamówie publicznych ustaw o zamówieniach publicznych z 1994 r. i utrzymana w ustawie
Prawo zamówie publicznych z 2004 r. Wprowadzone w ustawie zmiany w instytucji protestu nie
dotycz istoty tego rodka odwoławczego, lecz szczegółowych rozwi za polegaj cych na:
- przyznaniu wykonawcom prawa do protestu w ka dym post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, niezale nie od warto ci przedmiotu zamówienia,
- jednoznacznym przyj ciu (doprecyzowaniu), e protest przysługuje tak e w przypadku zaniechania
przez zamawiaj cego czynno ci, do której dokonania jest obowi zany na podstawie ustawy,
- przy pieszeniu post powania protestacyjnego przez ograniczenie terminu wniesienia protestu wobec
SIWZ, a tak e skrócenie terminów: przyst pienia uczestnika post powania do protestu
i rozstrzygni cia protestu przez zamawiaj cego,
- doprecyzowaniu momentu ostatecznego rozstrzygni cia protestu.
W obecnym stanie prawnym wykonawcy przysługuje protest wobec:
- ka dej czynno ci zamawiaj cego dokonanej w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
niezale nie od warto ci przedmiotu zamówienia (oczywi cie powy ej równowarto ci 14 000 euro,
gdy tylko wówczas stosuje si ustaw ) i od trybu, w którym post powanie jest prowadzone,
- wobec ka dego zaniechania przez zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie
ustawy ( art. 180 ust. 1 ustawy ).
Korzystaj c z powy szego uprawnienia, wykonawca musi pami ta , e protest jest rodkiem
ochrony prawnej, wobec czego ci y na nim obowi zek wykazania, i w wyniku oprotestowanej
czynno ci zamawiaj cego lub zaniechania czynno ci, do której był obowi zany - jego interes
prawny doznał lub mógł dozna uszczerbku. Wykazanie interesu prawnego powinno by
zawarte w uzasadnieniu protestu.
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Czynno ci zamawiaj cego jest jego działanie podj te w toku post powania o udzielenie zamówienia
publicznego, które rodzi skutki prawne.
Czynno ciami, o których mowa, mi dzy innymi s :
- ogłoszenie o zamówieniu publicznym,
- SIWZ,
- wykluczenie wykonawcy z post powania,
- ocena ofert,
- odrzucenie oferty,
- wybór oferty najkorzystniejszej,
- uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Z praktyki wynika, e wy ej wymienione czynno ci stanowi najcz ciej przedmiot protestów
wnoszonych przez wykonawców.
Zaniechanie, o którym mowa w art. 180 ust.1 ustawy wyst puje, gdy zamawiaj cy nie podejmuje w
toku post powania o zamówienie publiczne tych czynno ci, do których dokonania jest obowi zany na
podstawie przepisów ustawy. Dla przykładu, zaniechaniem zamawiaj cego jest niewykonanie
obowi zku wyja nienia tre ci SIWZ, mimo stosownego zapytania wykonawcy ( art. 38 ust. 1 ustawy)
czy niewykonanie obowi zku równoczesnego zawiadomienia wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali si o udzielenie zamówienia, o uniewa nieniu post powania, z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego ( art. 93 ust. 3 ustawy ).
Termin wniesienia protestu reguluje przepis art. 180 ust. 2 ustawy z ograniczeniem okre lonym w
ust. 3. Zgodnie z przepisem ust.2 protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca
powzi ł lub mógł powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
Protest uwa a si za wniesiony z chwil , gdy dotarł on do zamawiaj cego w taki sposób, e mógł
zapozna si z jego tre ci . Chodzi tu o okoliczno ci faktyczne, które legły u podstaw czynno ci
zamawiaj cego. W tej sprawie stanowisko doktryny i orzecznictwa nie jest jednolite. Bardzo
kontrowersyjny wyrok zapadł w sprawie protestu na SIWZ. W dniu 30 marca 2004 r. S d
Okr gowy148 w Warszawie stwierdził e mo liwo powzi cia wiadomo ci o podstawie tego
protestu zaistniała o wiele wcze niej ni w dniu pobrania SIWZ, a mianowicie ju w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, poniewa ju od momentu publikacji ogłoszenia mo na
si było zapozna z tre ci SIWZ. Zdaniem S du, w interesie wykonawców rzeczywi cie
zainteresowanych uczestnictwem w przetargu jest jak najszybsze uzyskanie wiadomo ci o tre ci
SIWZ.
Do tego wyroku swoje krytyczne uwagi wniósł dr Ryszard Szostak149. W wietle art. 180 ust. 2
ustawy, protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzi ł lub mógł powzi
wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia. Kluczowe słowo „mógł
powzi wiadomo ”, zdaniem S du orzekaj cego w analizowanej sprawie, nale y ł czy wła nie z
sam mo liwo ci uzyskania dokumentu zawieraj cego SIWZ, a to z kolei pojawia si ju od
momentu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jednocze nie podkre lono, e w interesie
wykonawców rzeczywi cie zainteresowanych danym przetargiem jest jak najszybsze uzyskanie
wiadomo ci o tre ci SIWZ.
Po pierwsze, wyst pienie o przekazanie SIWZ nie jest obowi zkiem, lecz prawem wykonawcy i takim
pozostaje do ostatniego dnia jej emisji. Pó niejsze pobranie SIWZ nie mo e szkodzi wykonawcy, tym
bardziej e protesty i odwołania zostały dopuszczone tak e w interesie publicznym.
Po drugie, wykonawca bardzo cz sto w ogóle nie jest w stanie faktycznie dowiedzie si o samym
ogłoszeniu od razu w dniu jego publikacji. Zapoznanie si za z tre ci ogłoszenia niewiele wnosi do
znajomo ci zamówienia.

148
149

Wyrok S du Okr gowego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt Ca 315/04 niepubl.
Szostak Ryszard, Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, „Finanse
Komunalne” Nr 11/2004, s. 49 – 51.
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Po trzecie, pocz tek biegu terminu do wniesienia protestu powinien by pojmowany jednakowo, bez
wzgl du na rodzaj oprotestowanej czynno ci zamawiaj cego, tak e np. w razie wykluczenia
wykonawcy z post powania czy odrzucenia jego oferty. Trudno za w tych przypadkach zakłada , by
wykonawca nieustannie dochowywał staranno ci w celu dowiedzenia si , czy nie został
zdyskwalifikowany lub reagował niezwłocznie na podstawie wiadomo ci „zasłyszanych” od
przypadkowych osób. Dlatego podstaw oprotestowania musz by zindywidualizowane okoliczno ci
towarzysz ce czynno ci zamawiaj cego.
Po czwarte, według obowi zuj cego art. 179 ust. 2 ustawy, prawo oprotestowania SIWZ przysługuje
równie organizacjom zrzeszaj cym wykonawców, które trudno byłoby podporz dkowa zasadzie
wywiedzionej przez S d w komentowanej sprawie.
Po pi te wreszcie, gdyby ustawodawca istotnie zamierzał do poł czenia mo liwo ci powzi cia
wiadomo ci o okoliczno ciach stanowi cych podstaw wniesienia protestu bezpo rednio z
mo liwo ci zaznajomienia si z ogłoszeniem o zamówieniu, znalazłoby to niew tpliwie wyraz w
odmiennym brzmieniu powołanych przepisów.
Wobec powy szego kluczowe wyra enie „dzie , w którym wykonawca mógł powzi wiadomo o
okoliczno ciach stanowi cych podstaw wniesienia protestu” trzeba rozumie tak, jak było ono
dotychczas postrzegane w praktyce, według teorii dor czenia w odniesieniu do czynno ci
zamawiaj cego przybieraj cych posta o wiadczenia woli (wiedzy). Jak dalej stwierdza dr Ryszard
Szostak, teoria ta bowiem została powszechnie przyj ta w naszym kraju przy wykładni reguł składania
tych o wiadcze . Protest jest przecie form sprzeciwu wobec indywidualnej czynno ci
zamawiaj cego albo braku czynno ci, do której zamawiaj cy został ustawowo zobowi zany (powinien
zaistnie indywidualnie pojmowany stan uchylenia si od koniecznej czynno ci). Poza tym sam te
stanowi czynno prawa materialnego. W konsekwencji, sens przytoczonego zwrotu ustawowego,
zwłaszcza słów: „wykonawca mógł powzi wiadomo ” sprowadza si wył cznie do tego, aby nie
bra pod uwag faktycznej przesłanki, czy konkretny wykonawca rzeczywi cie zapoznał si z tre ci
prawidłowo dor czonej mu SIWZ, czy innego o wiadczenia b d informacji (obowi zuje zasada
pisemno ci). Chodzi zatem przede wszystkim o wykluczeniu tzw. teorii zapoznania.
Dor czenie wykonawcy zawiadomienia o czynno ci zamawiaj cego (tre ci czynno ci, w okre lonych
w ustawie przypadkach – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym) jest zdarzeniem prawnym.
Dzie , w którym zdarzenie to nast piło jest pocz tkiem biegu terminu (dlatego tak wa ne dla
wykonawcy jest ustalenie tego dnia).
Termin liczy si od nast pnego dnia od zdarzenia (dnia zdarzenia nie uwzgl dnia si przy
obliczaniu terminu). Wynika to z przepisu art. 111 § 2 Kc, który to przepis ma zastosowanie
przy obliczaniu terminu do wniesienia protestu (art. 14 ustawy).
Termin do wniesienia protestu jest terminem zawitym. Jego bezskuteczny upływ powoduje
wyga ni cie prawa wykonawcy do tego rodka ochrony prawnej wobec tej samej czynno ci lub
tego samego zaniechania zamawiaj cego. Oznacza to, e termin, o którym mowa, nie mo e
zosta przywrócony (przywróceniu podlegaj tylko tzw. terminy procesowe).
Przepis art. 180 ust. 2 ustawy reguluje tak e drug wa n kwesti – utrzymuje dotychczasowe
rozwi zanie, według którego protest (tre protestu) uwa a si za wniesiony z chwil , gdy doszedł on
do zamawiaj cego, w taki sposób, e mógł si zapozna z jego tre ci . Wykorzystano tu konstrukcj
prawn przyj t w prawie cywilnym (art. 61 Kc) dla o wiadczenia woli, które ma by zło one innej
osobie (jest zło one z chwil , gdy doszło do niej w taki sposób, e mogła zapozna si z jego tre ci ).
Przyj te rozwi zanie odpowiada istocie post powania protestacyjnego. Trzeba pami ta , e protest jest
kierowany do zamawiaj cego, który go rozpoznaje i rozstrzyga o jego zasadno ci.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony zamawiaj cy jest
obowi zany odrzuci ( art. 180 ust. 7 ustawy ).Podkre lenia wymaga, e odrzucenie protestu
nast puje tylko z przyczyn formalnych, w razie zaistnienia jednej z dwóch wymienionych wy ej
przesłanek. Pierwsza z nich zachodzi, gdy z dokonanego przez zamawiaj cego obliczenia terminu
wynika, e protest doszedł do niego – w sposób pozwalaj cy na zapoznanie si z jego tre ci – po
upływie ustawowego terminu. W przypadku drugiej przesłanki konieczne jest ustalenie, e podmiot,
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który wniósł protest nie jest do tego uprawniony. Odrzucenie protestu z podanych wy ej powodów jest
obowi zkiem zamawiaj cego tak e wtedy, gdy protest jest merytorycznie uzasadniony. Odrzucenie
protestu z przyczyn merytorycznych musi by potraktowane jako naruszenie przez zamawiaj cego
przepisów ustawy. Wykonawca nie powinien myli odrzucenia protestu z jego oddaleniem.
Przepis art. 180 ust. 8 ustawy okre la warunki formalne, jakim powinien odpowiada protest. S to
nast puj ce warunki:
- wskazanie oprotestowanej czynno ci lub zaniechania zamawiaj cego,
- sprecyzowanie przez protestuj cego swego dania,
- zwi złe przytoczenie zarzutów wobec oprotestowanej czynno ci lub zaniechania zamawiaj cego,
- uzasadnienie protestu, tj. przytoczenie okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych
wniesienie protestu.
Powołany wy ej przepis okre la minimum wymaga , jakim powinien odpowiada protest. S one
jednak wystarczaj ce, stwarzaj bowiem protestuj cemu mo liwo przedstawienia swoich racji,
zamawiaj cemu za – ustosunkowanie si do nich.
Ustawodawca u ył w powołanym przepisie dwóch poj , które wymagaj komentarza – „ danie” i
„zarzuty”.
Przez „ danie” nale y rozumie okre lenie zachowania zamawiaj cego, jakiego wykonawca oczekuje
od zamawiaj cego w nast pstwie wniesionego protestu (najcz ciej b dzie to
danie zmiany
oprotestowanej czynno ci lub dokonanie czynno ci zaniechanej, rzadziej danie uniewa nienia
oprotestowanej czynno ci czy uniewa nienia post powania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia).
Z kolei, przez „zarzuty” rozumie si argumenty natury faktycznej i prawnej na rzecz stanowiska
protestuj cego, e oprotestowana czynno zamawiaj cego została dokonana z naruszeniem prawa czy
postanowie SIWZ, wzgl dnie, e zaniechana przez zamawiaj cego czynno nale y do kr gu tych
czynno ci, do których dokonania zamawiaj cy był obowi zany na podstawie ustawy.
danie powinno by w zasadzie jedno (chocia nie mo na wykluczy
dania alternatywnego),
natomiast zarzutów mo e by wiele, przy czym ich ilo zale y od oceny przez wykonawc
oprotestowanej czynno ci czy zaniechania zamawiaj cego w kontek cie naruszenia prawa, czy
postanowie SIWZ.
Ustawodawca wymaga od protestuj cego zwi złego przytoczenia zarzutów, przy czym
wymaganie zwi zło ci dotyczy równie przytaczania okoliczno ci faktycznych i prawnych
uzasadniaj cych wniesienie protestu. Wi e si to z charakterem prawnym protestu (sui generis
reklamacji).
Barier czasow , której wykonawca przy wnoszeniu protestu przekroczy nie mo e stanowi moment
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 180 ust. 6 ustawy ). Wniesienie protestu
po zawarciu umowy jest niedopuszczalne (wniosek a contrario z powołanego wy ej przepisu).
4. POST POWANIE PROTESTACYJNE
4.1. Uwagi ogólne
Znowelizowana ustawa Prawo zamówie publicznych wprowadza bardzo istotne zmiany w
zakresie filozofii wnoszenia i rozstrzygania rodków ochrony prawnej.
Ustawodawca zachowuje podstawow zasad , według której do rodków ochrony prawnej nale :
1) protest - kierowany do zamawiaj cego,
2) odwołanie - kierowane do Prezesa Urz du Zamówie Publicznych celem jego
rozpatrzenia przez Krajow Izb Odwoławcz ,
3) skarga kierowana do s du okr gowego za po rednictwem Prezesa UZP - mo liwa do
wniesienia zarówno przez odwołuj cego, jak i - co wreszcie wyra nie wskazuje
normodawca - przez zamawiaj cego.
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Od tej zasady ustawodawca wprowadza jedno odst pstwo, a mianowicie ogranicza prawo do
wniesienia odwołania i tym samym skargi do s du w post powaniach o zamówienie publiczne
nieprzekraczaj cych progów unijnych (art. 184 ust.1 ustawy).
Najistotniejsz zamian , jak przyniosła nowelizacja ustawy w 2006 roku, jest zapewnienie na
poszczególnych etapach post powania koncentracji sporu tocz cego si w wyniku wniesienia
protestu, odwołania albo skargi do s du. St d znowelizowanym przepisom Działu VI zatytułowanego
„ rodki ochrony prawnej" towarzyszyły równie zmiany w przepisach proceduralnych
(art. 24 ust. 3 i art. 92ust. 1 ustawy).
Ustawodawca wyra nie wskazuje na podział procedury na ró ne etapy, zale nie od trybu, w
jakim prowadzone jest post powanie. W tym kontek cie zwróci nale y uwag na istotne ró nice
w procedurze prowadzenia post powa o zamówienie publiczne. W ród trybów, w oparciu o
których procedur , mo liwe jest udzielenie zamówienia wyst puj takie, w których proces
kwalifikacji wykonawców jest wyodr bniony i poprzedza składanie ofert oraz takie, w których
czynno ci zmierzaj ce do ustalenia podstaw wykluczenia wykonawców dokonywane s równocze nie
wraz z czynno ciami oceny ofert.
Ustawodawca wskazał zatem na konieczno
skumulowania zarzutów, jakie mog by
podniesione na poszczególnych etapach post powania (art. 180 ust. 2, 3 i 4 ustawy), jak równie na
konieczno ł cznego rozpoznania postawionych zarzutów (art. 183 ust.1 ustawy). Skumulowanie
zarzutów inaczej jednak b dzie wygl da w trybach o wyra nie wyodr bnionej kwalifikacji
wykonawców i inaczej w pozostałych.
W tych pierwszych ewentualne zarzuty dotycz ce czynno ci oceny wykonawców b d
wnoszone i rozpatrywane odr bnie od pó niej wnoszonych zarzutów dotycz cych oceny ofert.
Podyktowane jest to faktem wyra nego podziału procedury na dwa etapy.
W trybach równoczesnej oceny wykonawców i zło onych przez nich ofert wszystkie zarzuty
dotycz ce dokonanej oceny b d rozpatrywane jednocze nie z uwagi na fakt równoczesnego
dokonania oceny ofert zarówno w sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym.
Powy sze zamierzenie zostało osi gni te poprzez nało enie:
1) obowi zku równoczesnego dokonania poszczególnych czynno ci przez zamawiaj cego
(art. 24 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 51 ust. la, art. 51 ust. 4, art. 92ust. 1 ustawy);
2) jednakowego dla wszystkich wykonawców terminu na wnoszenie rodków ochrony
prawnej na poszczególne czynno ci zamawiaj cego (art. 180 ustawy);
3) obowi zku dokonania przez zamawiaj cego równoczesnego rozpatrzenia zarzutów,
jakie zostały zło one na poszczególnych etapach post powania (art. 183 ust. 1 ustawy).
Kolejn istotn zmian , na któr nale y zwróci nale y uwag jest forma składanych protestów.
Ustawodawca w tym zakresie upowa nia samego zamawiaj cego do wskazania, jaka, poza
pisemn , forma obowi zywa b dzie w tym post powaniu (art. 180 ust. 1 ustawy). Podkre li
nale y, e w interesie samego zamawiaj cego jest dopuszczenie formy faksowej czy te
elektronicznej. Dopuszczenie tych form pozwoli bowiem na znacznie lepsze skoordynowanie
czynno ci podejmowanych przez strony w post powaniu protestacyjnym i umo liwi
szybkie i jednoznaczne stwierdzenie dochowania, b d braku dochowania, ustawowego terminu
przewidzianego na wykonanie czynno ci w post powaniu protestacyjnym.
W post powaniach prowadzonych w trybach, w których ewentualne wykluczenie
wykonawców z post powania dokonywane jest równocze nie z ocen zło onych przez nich ofert
procedura dzieli si b dzie, co do zasady, na dwa zasadnicze etapy. Pierwszym z nich jest etap
poprzedzaj cy zło enie oferty, maj cy na celu ustalenie ostatecznej tre ci SIWZ, a drugim
etap nast puj cy po zło eniu ofert maj cy na celu ustalenie wyników post powania.
Post powania prowadzone w trybach, w których wykluczenie wykonawców poprzedza zło enie
oferty dzieli si b d , co do zasady, na wi cej ni dwa etapy. Pierwszym etapem b d
czynno ci zmierzaj ce do ustalenia, którzy z wy konawców s wy kluczeni z
post powania, a którzy s zaproszeni do dalszego etapu post powania. Drugi etap (podobnie
jak pierwszy w post powaniu dwuetapowym) b dzie miał na celu ustalenie ostatecznej tre ci
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SIWZ. Kolejny etap (podobnie jak drugi w post powaniu dwuetapowym) ma na celu ustalenie
wyniku post powania.
Zauwa y nale y, e ostatecznym rozstrzygni ciem protestu (w post powaniach o warto ci
nieprzekracz j cej równowarto ci 10 000 000 euro dla dostaw i usług i 20 000 000 euro dla robót
budowlanych) jest dzie wydania postanowienia ko cz cego post powanie odwoławcze
albo wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, a nie jak poprzednio dor czenie tego orzeczenia
stronom (art. 182 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy). W post powaniach przekraczaj cych te warto ci
jest to dzie wydania wyroku lub postanowienia ko cz cego post powanie w sprawie przez s d
okr gowy albo upływ terminu do wniesienia skargi (art. 182 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy).
4.1.1. Etap pierwszy post powania dwuetapowego
Rozpocz cie tego etapu nast puje wraz z wszcz ciem przez zamawiaj cego post powania
którym jest opublikowanie ogłoszenia o post powaniu, zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie
przepisami. Zako czeniem pierwszego etapu b dzie ustalenie, ponad wszelk w tpliwo , tre ci
ogłoszenia, jak i dokumentu stanowi cego podstaw zło enia ofert to jest specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dlatego te ustawodawca wyra nie wskazuje na prawo wykonawców
do zło enia protestu na tre ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
terminie rozpoczynaj cym swój bieg jednocze nie dla wszystkich uczestników
post powania, to jest od dnia publikacji ogłoszenia, a nie uzale nionym, jak dotychczas, od
terminu pobrania specyfikacji od zamawiaj cego. Zmiany w przepisach proceduralnych
zapewni maj wszystkim wykonawcom równoczesny dost p do ogłoszenia i SIWZ.
Nowo ci wynikaj c ze znowelizowanego Prawa zamówie publicznych jest obowi zek
jednoczesnego rozstrzygni cia przez zamawiaj cego wszystkich protestów, jakie zostały
zło one na SIWZ w danym post powaniu w terminie 10 dni od upływu ostatniego z
terminów na wniesienie protestu na SIWZ (art. 183 ust.1 pkt 2 ustawy).
Najwyra niej wida to na przykładzie przetargu nieograniczonego, w którym SIWZ dost pna
musi by na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu.
Dla przykładu:
Powiat prowadzi przetarg nieograniczony na udzielenie i obsług kredytu. Warto zamówienia
wynosi ponad 220 000 euro. Wykonawcy (A i B ) zło yli protest na postanowienia SIWZ 4 dni po
jej zamieszczeniu na stronie internetowej. Przez kolejne dwa dni wpłyn ł jeden protest
wykonawcy C. Zamawiaj cy nie liczy terminu osobno od dnia wpłyni cia protestu wykonawców
A i B, a osobno od protestu C. Czeka a upłynie termin dla wszystkich wykonawców na
wniesienie protestu na SIWZ w tym post powaniu, który wynosi 14 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej ( art. 180 ust. 3 pkt 2 ustawy ). Rozstrzyga protesty w terminie 10 dni
nast puj cych po upływie 14 dnia od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Tryb udzielenia
zamówienia
Przetarg
Nieograniczony

Inne
Tryby

Termin składania protestu
Na SIWZ
warto

zamówienia mniejsza ni
progi unijne
7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówie
Publicznych lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej

warto zamówienia równa lub
przekraczaj ca progi unijne
14 dni od dnia publikacji
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej
7 dni od dnia dor czenia SIWZ, 7 dni od dnia dor czenia SIWZ
jednak nie pó niej ni 3 dni przed jednak nie pó niej ni 6 dni przed
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upływem terminu składania ofert

upływem terminu składania ofert

W pozostałych trybach dwuetapowych ustawodawca stara si zapewni równoczesny dost p do
SIWZ wskazuj c w poszczególnych normach reguluj cych termin jej przekazania na konieczno
jednoczesnego przekazania SIWZ wszystkim uczestnikom post powania. W praktyce,
zamawiaj cy, chc c uzyska absolutn pewno dochowania tego samego terminu przekazania
SIWZ winien d y do jej dor czenia w tym samym dniu wszystkim uczestnikom post powania.
Zamawiaj cy, po wpłyni ciu protestu na tre
ogłoszenia lub SIWZ, zmuszony b dzie
zaczeka z jego rozstrzygni ciem a do upływu ostatniego przewidzianego przepisami terminu
na wniesienie protestu na tre
tych dokumentów (art. 183 ust. 1 ustawy), a nast pnie
rozstrzygn w okre lonym ustawowo terminie wszystkie protesty, jakie wpłyn ły w tej fazie
post powania. Rozwi zanie takie spowodowane zostało prze wiadczeniem ustawodawcy, e
tylko w momencie otrzymania od wszystkich niezadowolonych wykonawców ich
uargumentowanych stanowisk zawieraj cych zarzuty i
dania, zamawiaj cy mo e
zdecydowa jaka winna by tre tych rozstrzygni .
Zanim jednak dojdzie do rozstrzygni cia, zamawiaj cy musi poda do wiadomo ci uczestników
post powania informacje o wpłyni ciu protestów oraz ich tre ci czy to poprzez zamieszczenie kopii
protestów na stronie internetowej, czy to w inny sposób. Zawiadomienie to zawiera musi wezwanie do
przył czenia si do post powania protestacyjnego (art. 181 ust. 3 ustawy). Ka dorazowo, gdy
wykonawca, wykazuj c interes prawny w rozstrzygni ciu protestu, chciałby poprze stanowisko
której ze stron (zamawiaj cego albo protestuj cego) winien przyst pi do post powania
protestacyjnego. Nieprzył czenie si do post powania protestacyjnego skutkuje brakiem mo liwo ci
samodzielnego podnoszenia zarzutów ju podniesionych w terminie pó niejszym (art. 181 ust. 4 –
6 ustawy). Nawet w sytuacji, gdy wykonawca zgadza si b dzie jedynie z cz ci zarzutów
podniesionych w prote cie, winien przył czy si do post powania protestacyjnego w cz ci
popieraj c protestuj cego a w pozostałej cz ci zamawiaj cego. Je li w ocenie wykonawcy zarzuty
podniesione w prote cie s niewystarczaj ce z uwagi na fakt, e jeszcze inne zarzuty winny by
podniesione, to w zakresie zarzutów niepodniesionych w prote cie, winien zło y protest
samodzielnie.
Przył czenie si do post powania protestacyjnego rodzi uprawnienie do wniesienia
samodzielnego odwołania, niezale nie od dalszej decyzji protestuj cego w przedmiocie
wniesienia odwołania.
Ustawodawca nie rozstrzyga o ewentualnej mo liwo ci wycofania protestu, st d stwierdzi
nale y, e, co do zasady, mo na mówi o wycofaniu protestu dopiero wówczas, gdy
bezskutecznie upłynie termin przewidziany na wniesienie odwołania.
Ostateczne rozstrzygni cie protestów wniesionych na danym etapie post powania b dzie wi ce
dla wszystkich jego uczestników (art. 181 ust. 7 ustawy).
4.1.2. Etap drugi
Zako czeniem poprzedniego etapu b dzie, jak wcze niej wskazano, ostateczne ustalenie tre ci
SIWZ. Upływ terminu składania ofert rozpoczyna etap drugi. W obowi zuj cej do 2006 r.
ustawie, ustawodawca nie przes dzał jednoznacznie o konieczno ci dokonywania
równocze nie czynno ci wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej. Co prawda norma wskazuj ca na obowi zek wezwania wykonawców do
uzupełnienia dokumentów po rednio wskazywała na konieczno
dokonywania tych
czynno ci równocze nie, jednak w powszechnym mniemaniu prawidłowym było, w
pierwszym rz dzie, dokona ewentualnego wykluczenia wykonawców, a dopiero pó niej
przes dza o odrzuceniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.
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W znowelizowanym od 2006 roku stanie prawnym w post powaniu dwuetapowym czynno ci
zmierzaj ce do wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
musz by wykonane równocze nie, a wykonawcy winni by powiadomieni o skutkach
wszystkich tych czynno ci jednocze nie. Oznacza to konieczno
równoczesnego
skierowania do wykonawców, którzy zło yli oferty, pisma zawiadamiaj cego o wynikach
przetargu, zawieraj cego zarówno informacje o wykluczonych wykonawcach, odrzuconych
ofertach i wskazanie wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust. 1 ustawy). Podkre li nale y,
e zanim zamawiaj cy ustali, którzy spo ród wykonawców podlegaj wykluczeniu, winien
umo liwi wykonawcom, którzy zło yli wadliwe dokumenty podmiotowe, lub nie zło yli
wymaganych dokumentów ich uzupełnienie. Wykonawcy, otrzymawszy zawiadomienie o
wynikach przetargu mog , nie zgadzaj c si z decyzj zamawiaj cego, zło y protest. Podobnie,
jak w etapie pierwszym, protest nie mo e by rozstrzygni ty przed upływem ostatniego terminu
przewidzianego na jego wpłyniecie. I w tym etapie, zamawiaj cy obowi zany b dzie
rozstrzygn równocze nie wszystkie protesty, jakie wpłyn ły na tym etapie post powania.
4.1.3. Post powanie wieloetapowe
W takich post powaniach jedyna ró nica polega b dzie na wyodr bnieniu etapu
zmierzaj cego do ustalenia listy zakwalifikowanych do dalszego etapu wykonawców. Etap ten
rozpocznie si wraz z opublikowaniem ogłoszenia o post powaniu, na tre którego wykonawcy
b d mogli wnie protest. Termin na wniesienie protestu, podobnie, jak w post powaniu
dwuetapowym, zale ny b dzie od warto ci zamówienia i rozpocznie swój bieg nast pnego dnia
po opublikowaniu ogłoszenia. Zasady rozstrzygania protestu przez zamawiaj cego,
przył czenia si do post powania protestacyjnego i skutków nieprzyst pienia s
identyczne, jak w post powaniu dwuetapowym. Etap ko czy si ostatecznym ustaleniem listy
zakwalifikowanych wykonawców i równoczesnym powiadomieniem wykonawców o tym
fakcie. Podkre li nale y, e i tutaj, zanim zamawiaj cy podejmie decyzje o wykluczeniu
wykonawcy na skutek niezło onych dokumentów wymaganych ogłoszeniem lub zło enia
dokumentów zawieraj cych bł dy, winien wezwa wszystkich wykonawców, którzy popełnili
takie bł dy lub nie zło yli dokumentów do ich uzupełnienia.
Otrzy manie po wy szego zawiad o mien ia zawieraj ceg o pod stawy wy k lu czen ia z
post powania oraz kwalifikacji do dalszego udziału jest podstaw podj cia decyzji o
ewentualnym wniesieniu protestu na te czynno ci zamawiaj cego. I znowu zasady
rozstrzygni cia protestu przez zamawiaj cego, przył czenia si
do post powania
protestacyjnego i skutków nieprzyst pienia s
identyczne, jak w post powaniu
dwuetapowym. Etap ko czy si ostatecznym ustaleniem listy zakwalifikowanych do dalszego
udziału w post powaniu.
Kolejne etapy przebiegaj w sposób prawie identyczny do post powania dwuetapowego. Jedyne
ró nice polegaj na uwzgl dnieniu odr bno ci wła ciwych dla danego trybu post powania,
polegaj cych głównie na tym, e, co do zasady, etap wykluczenia wykonawców jest ju
dokonany.
4. 2. Post powanie odwoławcze
W zakresie post powania odwoławczego nowelizacja ustawy w 2006 r. i w 2007 r. przyniosła
liczne zmiany. Pierwsz i podstawow zmian jest mo liwo wniesienia odwołania przez
wykonawc , który wniósł protest lub tego, który przyst pił do post powania protestacyjnego.
Znowelizowana ustawa Prawo zamówie publicznych wprowadza instytucj przył czenia si
do post powania odwoławczego (art. 184 ust. 4 ustawy). Sytuacja przył czaj cego si do
post powania odwoławczego b dzie jednak zasadniczo inna od sytuacji przył czaj cego si do
post powania protestacyjnego.
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Mo liwo przył czenia si do post powania odwoławczego, co do zasady, zbie na jest z
instytucj interwencji ubocznej uregulowan w przepisach Kodeksu post powania cywilnego, z t
oto ró nic , e ostatecznym terminem, w którym mo na przył czy si do post powania
odwoławczego jest otwarcie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej. Odmiennie od przył czenia
si do post powania protestacyjnego, wraz ze zło eniem o wiadczenia o przył czeniu si do
post powania odwoławczego, wykonawca musi wskaza , oprócz interesu prawnego w
przyst pieniu, tak e stron do której przyst puje. Rozwi zanie to podyktowane jest
kontradyktoryjnym charakterem procesu przed Krajow Izb Odwoławcz . Zasad , jak
respektowa musi przył czaj cy si do post powania odwoławczego jest pozostawanie w
zgodno ci ze stron , do której przyst puje (art. 184 ust. 5 ustawy). Odwrotnie ni w przypadku
przył czenia si do post powania protestacyjnego, skuteczne przył czenie si do post powania
odwoławczego zale ne jest od woli odwołuj cego, bowiem w sytuacji, gdy odwołuj cy cofnie
odwołanie skutki tego cofni cia rozci gn si na przył czaj cego si . Z uwagi na powy szy fakt
przył czaj cy si do post powania odwoławczego podejmuje ryzyko, w pełni b d c w tym
zakresie uzale nionym od woli odwołuj cego si .
Po otrzymaniu rozstrzygni cia protestu dokonanego przez zamawiaj cego, wykonawca winien
zwa y co lepiej zabezpiecza jego interes - samodzielne wniesienie odwołania czy te
przył czenie si do post powania odwoławczego wniesionego przez kogo innego. Instytucja
przył czenia si do post powania odwoławczego została w istocie pomy lana jedynie na u ytek
tych spo ród wykonawców, którzy byli uczestnikami post powania protestacyjnego i z jakich
powodów zdecydowali o niewniesieniu samodzielnego odwołania. Mo e by
to
spowodowane brakiem mo liwo ci samodzielnego wniesienia wpisu warunkuj cego
rozpoznanie odwołania, czy te zwyczajnym spó nieniem w zakresie przepisanego ustaw
terminu. Nie powinno to by jednak reguł z uwagi na mo liwo cofni cia odwołania przez
odwołuj cego.
Rozstrzygni cie dokonane przez zespół arbitrów, od którego nie zostanie wniesione odwołanie b dzie
miało powag rzeczy os dzonej nie tylko wobec zamawiaj cego i wnosz cego odwołanie, lecz równie
wobec tych, którzy si przył czyli do post powania odwoławczego. Wobec innych uczestników
post powania w praktyce b dzie to miało równie identyczny skutek ze wzgl du na fakt, e ewentualne
zarzuty, jakie mogliby podnosi pozostali wykonawcy b d zawsze zarzutami spó nionymi.
Nowo ci wprowadzon w 2006r., jest norma uprawniaj ca Prezesa Urz du do zarz dzenia
ł cznego rozpoznania przez Krajow Izb Odwoławcz (przed nowelizacj w 2007 r. przez zespół
arbitrów) odwoła , je eli zostały zło one w tym samym post powaniu lub dotycz tych samych
czynno ci zamawiaj cego (art. 187 ust. 1 ustawy). Norma ta jest jednak prost konsekwencj
zmiany w filozofii rozstrzygania sporów powstałych na gruncie prawa zamówie publicznych, a
polegaj cej na doprowadzeniu do koncentracji zarzutów i co za tym idzie ich rozstrzygni cia.
Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu. O ile wpis nie został uiszczony,
wówczas Prezes UZP wydaje postanowienie o zwrocie odwołania.
Nowymi okoliczno ciami skutkuj cymi odrzuceniem odwołania s (art. 187 ust. 4 pkt 6 i 7 ustawy):
1) sytuacja, gdy odwołanie, wniesione przez wykonawc wnosz cego protest lub
wezwanego zgodnie z przepisami ustawy dotyczy czynno ci, które zamawiaj cy
wykonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygni ciem protestu;
2) nieprzekazanie przez odwołuj cego kopii odwołania zamawiaj cemu zgodnie
z przepisem nakazuj cym przekazanie kopii odwołania.
Odpisy wyroku lub postanowienia ko cz cego post powanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem
przekazuje si niezwłocznie stronom oraz uczestnikom post powania odwoławczego lub ich
pełnomocnikom (art. 192 ust. 5 ustawy).
Je eli Krajowa Izba Odwoławcza uzna to za konieczne, mo e dopu ci do udziału w posiedzeniu
niejawnym strony, wiadków, a tak e powoła biegłych w sytuacji, gdy ustalenie lub ocena stanu
faktycznego wymaga wiadomo ci specjalnych. Je eli odwołuj cy cofn ł odwołanie nast puje umorzenie
post powania. Post powanie przed Krajow Izb Odwoławcz ma charakter kontradyktoryjny.
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Izba o oddaleniu odwołania lub jego uwzgl dnieniu orzeka wyrokiem. W przypadku ł cznego
rozpoznania Krajowa Izba Odwoławcza mo e wyda ł czne orzeczenie w sprawie zło onych
odwoła .
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz na postanowienie ko cz ce post powanie
odwoławcze przysługuje, jak dotychczas skarga do s du. Nie przysługuje skarga od
postanowienia Prezesa UZP w przedmiocie zwrotu odwołania. Skarg rozpatruje s d okr gowy
wła ciwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania zamawiaj cego.
4.2.1. Krajowa Izba Odwoławcza
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówie publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 roku utworzyła
Krajow Izb Odwoławcz do rozpoznawania odwoła od rozstrzygni protestów wnoszonych w
post powaniu o udzielenie zamówienia ( art. 172 ust.1 ustawy).
Organami Krajowej Izby Odwoławczej s :
1) Prezes,
2) wiceprezes,
3) zgromadzenie ogólne, które tworz członkowie Izby.
W skład Krajowej Izby Odwoławczej wchodzi nie wi cej ni 100 członków powoływanych i
odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spo ród osób spełniaj cych okre lone w ustawie
wymagania, i które uzyskały najlepsze wyniki w post powaniu kwalifikacyjnym. Nawi zanie stosunku
pracy z członkami Krajowej Izby Odwoławczej nast puje na podstawie powołania w terminie
okre lonym w akcie powołania. Czynno ci w sprawach z zakresu prawa pracy dotycz cym członków
Izby wykonuje Prezes UZP. Członkowstwa w Izbie nie mo na ł czy z innym zatrudnieniem ani
wykonywaniem innych zaj
zarobkowych z wyj tkiem działalno ci naukowej i naukowo –
dydaktycznej. Członkowie Izby nie mog te prowadzi działalno ci gospodarczej na własny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami, by członkami zarz du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani
pełnomocnikami spółek prawa handlowego.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołania w składzie trzyosobowym. Prezes Izby wskazuje
przewodnicz cego składu orzekaj cego Izby spo ród wyznaczonych członków. Uwzgl dniaj c
odwołanie, Izba mo e:
1) nakaza wykonanie lub powtórzenie czynno ci zamawiaj cego;
2) nakaza uniewa nienie czynno ci zamawiaj cego;
3) uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia.
4.3. Zadania Komisji Przetargowej po wniesieniu protestu
Po pierwsze, Komisja Przetargowa jest zobowi zana zawiadomi niezwłocznie ( bez zb dnej
zwłoki, tego samego lub nast pnego dnia) uczestnicz cych w post powaniu wykonawców o
wniesieniu protestu oraz jego tre ci ( art. 181 ust. 3 ustawy). Zawiadomienie to Komisja
Przetargowa sporz dza na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 69. Zawiadomienie
akceptuje i podpisuje Pełnomocnik a Sekretarz dor cza wykonawcom. Zawiadomienie to umo liwia
wykonawcom skorzystania z instytucji przyst pienia do protestu (art.181 ust. 4 ustawy ). Termin
przyst pienia wykonawcy do protestu został skrócony do 3 dni, licz c od zawiadomienia o wniesieniu
protestu (art. 181 ust. 4 ustawy). Instytucja ta nie wzbudzała, jak dotychczas, wi kszego
zainteresowania wykonawców. Warto j jednak poleci , gdy stwarza szans uczestnictwa w
post powaniu protestacyjnym, w tym samodzielnego korzystania ze rodków ochrony prawnej,
rezygnacja za wył cza mo liwo wniesienia protestu, z powołaniem si na te same okoliczno ci (art.
181 ust. 5 ustawy).
Po drugie, w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert (dotyczy to
wi kszo ci wnoszonych protestów) bieg terminu zwi zania ofert (art. 85 ustawy) ulega
zawieszeniu (a nie przerwaniu, jak pod rz dem ustawy z 1994 r.) do czasu ostatecznego
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rozstrzygni cia protestu ( art. 181 ust.1 ustawy). Oznacza to, e od chwili biegu terminu zwi zania
ofert (fakt zawieszenia powinien by odnotowany w dokumentacji post powania) do ostatecznego
rozstrzygni cia protestu ( art. 182 ust.2 ustawy ) termin ten nie biegnie. Termin biegnie dalej ( a nie
od nowa) po ustaniu przyczyny zawieszenia, tj. po ostatecznym rozstrzygni ciu protestu.
Rozstrzygni cie protestu polega na:
- odrzuceniu protestu,
- oddaleniu protestu,
- uwzgl dnieniu protestu
Jak ju wy ej podkre lono, odrzucenie protestu mo e nast pi w razie zaistnienia przesłanek
formalnych okre lonych w art. 180 ust. 5 ustawy – wniesienia protestu po terminie lub przez podmiot
nieuprawniony.
W tym miejscu celowym jest wskazanie, e Komisja Przetargowa – odrzucaj c protest –
powinna wskaza przyczyn odrzucenia, a nadto ustosunkowa si do meritum protestu na
wypadek zło enia przez protestuj cego odwołania od odrzucenia protestu.
Obowi zek ten nie wynika wprawdzie wprost z przepisu ustawy, lecz z jej logiki, jako e jego
wykonanie stwarza zespołowi arbitrów – który rozpozna odwołanie i nie podzieli rozstrzygni cia co
do zasadno ci odrzucenia protestu – mo liwo
uwzgl dnienia wiedzy zamawiaj cego co do
merytorycznej zasadno ci protestu. Wymaga przypomnienia, e zespół arbitrów nie ma uprawnienia
do wydania w takiej sytuacji orzeczenia kasacyjnego, tj. do uchylenia rozstrzygni cia zamawiaj cego
w przedmiocie odrzucenia protestu i przekazania mu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Oddalenie protestu jest rozstrzygni ciem o jego merytorycznej bezzasadno ci, tj. bezzasadno ci
zarzutów podniesionych w prote cie, a w konsekwencji tak e zawartego w nim dania.
Uwzgl dnienie protestu oznacza uznanie przez Komisj Przetargow merytorycznej zasadno ci
cho by jednego z zarzutów podniesionych w prote cie, a w konsekwencji zawartego w nim dania.
Nale y podkre li , e przedmiotem protestu jest
danie protestuj cego, a zarzuty stanowi
argumentacj (faktyczn i prawn ) na rzecz zasadno ci dania. Okoliczno , e nie wszystkie zarzuty
zostały przez protestuj cego wykazane nie uprawnia Komisji Przetargowej do cz ciowego
uwzgl dnienia dania. Wyraz swemu stanowisku w kwestii zasadno ci dania Komisja Przetargowa
daje w rozstrzygni ciu protestu, a w kwestii zasadno ci poszczególnych zarzutów – w uzasadnieniu
rozstrzygni cia protestu.
Rozstrzygni cie protestu wraz z jego uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz pouczeniem o
sposobie i terminie odwołania przygotowuje Komisja Przetargowa odpowiednia na formularzu
zgodnym z tre ci zał cznika Nr 70 - je eli oddala lub odrzuca protest, na formularzu zgodnym z
tre ci zał cznika Nr 70a – je eli uwzgl dnia w cz ci lub w cało ci protest. Rozstrzygni cie
protestu podpisuje Pełnomocnik. Po podpisaniu rozstrzygni cia protestu przez Pełnomocnika,
Sekretarz Komisji ma obowi zek dor czy protestuj cemu, a je eli inny uczestnik post powania
przyst pił do protestu – równie temu uczestnikowi ( art. 183 ust. 2 ustawy ).
Skutkiem prawnym uwzgl dnienia protestu jest powtórzenie przez Komisj Przetargow
oprotestowanej czynno ci lub dokonanie czynno ci zaniechanej (art. 183 ust. 5 ustawy).
Ustawa nie okre la terminu powtórzenia czynno ci zamawiaj cego czy dokonania czynno ci przez
niego zaniechanej. Wgl d na zasady szybko ci i sprawno ci post powania o udzielenie zamówienia
publicznego skłania do wniosku, e powinno to nast pi bez zb dnej zwłoki.
O powtórzeniu czynno ci lub dokonania czynno ci zaniechanej Komisja Przetargowa jest obowi zana
(czynno obligatoryjna) poinformowa protestuj cego i pozostałych wykonawców stosuj c do tej
czynno ci formularz zgodny z tre ci zał cznika nr 70b. Informacj akceptuje i podpisuje
Pełnomocnik a Sekretarz Komisji dor cza wykonawcom. Brak tej informacji w okre lonym czasie
(uwzgl dniaj cym konkretny stan rzeczy) uprawnia ka dy z tych podmiotów do korzystania ze
rodków ochrony prawnej.
Wykonawca, po dor czeniu mu rozstrzygni cia protestacyjnego, w zale no ci od tre ci tego
rozstrzygni cia powinien:
- w razie odrzucenia lub oddalenia protestu – rozwa y wniesienie odwołania i w przypadku decyzji o
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skorzystaniu z tego rodka ochrony prawnej, przygotowa a nast pnie wnie odwołanie,
- w razie uwzgl dnienia odwołania – dopilnowa , by zamawiaj cy powtórzył oprotestowan czynno
w zakresie obj tym protestem lub dokonał czynno ci zaniechanej, a w razie stwierdzenia zaniechania
powtórzenia czynno ci rozwa y wniesienie protestu wobec tego zaniechania.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi si do Prezesa Urz du
w terminie 5 dni od dnia dor czenia rozstrzygni cia protestu, jednocze nie informuj c o wniesieniu
odwołania zamawiaj cego.
Po ostatecznym rozstrzygni ciu protestu Komisja na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr
71 informuje wykonawców o przywróceniu biegu terminu zwi zania ofert . Zawiadomienie akceptuje
i podpisuje Pełnomocnik.
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VII. POZOSTAŁE CZYNNO CI PO WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY
Je eli zgodnie ze SIWZ, oferent którego oferta została wybrana, winien wnie zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy, Sekretarz Komisji przygotowuje na pi mie do Wydziału Finansowego
Starostwa informacj o wysoko ci, formie oraz o terminie jego wniesienia i przewidywanym terminie
zwrotu tego zabezpieczenia na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 72. Pismo do
Wydziału Finansowego Starostwa podpisuje Przewodnicz cy Komisji Przetargowej. W przypadku
przekazania przez oferenta, którego oferta została wybrana, dokumentu stwierdzaj cego wniesienie
zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, w innej formie ni w pieni dzu, Sekretarz Komisji,
dokument ten Sekretarz Komisji niezwłocznie deponuje w kasie Starostwa.
1. INFORMACJA O FORMACH I WYSOKO CI ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO
WYKONANIA UMOWY
1.1. Przyjmowanie zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
Je eli zgodnie ze SIWZ, wykonawca którego oferta została wybrana, winien wnie zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy, Sekretarz Komisji przygotowuje na pi mie do wydziału finansowego
urz du informacj o wysoko ci, formie oraz o terminie jego wniesienia i przewidywanym terminie
zwrotu tego zabezpieczenia na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 72. Pismo do wydziału
finansowego urz du podpisuje Przewodnicz cy Komisji Przetargowej. W przypadku przekazania
przez wykonawc ,którego oferta została wybrana, dokumentu stwierdzaj cego wniesienie
zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, w innej formie ni w pieni dzu, Sekretarz Komisji,
dokument ten Sekretarz Komisji niezwłocznie deponuje w kasie Starostwa.
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone w pieni dzu wykonawca winien wpłaci na
konto Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wydział merytoryczny jest obowi zany uzgodni
numer konta z Naczelnikiem Wydziału Finansowego. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
wnoszone w innej formie ni w pieni dzu wykonawca winien zdeponowa w kasie Starostwa.
Niedopuszczalne jest przechowywanie przez merytoryczny wydział stosownego dokumentu w
dokumentacji post powania.
2. PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa przed podpisaniem podlega opiniowaniu przez radc prawnego, który w szczególno ci bada
zgodno projektu umowy z warunkami umowy zawartymi w SIWZ oraz ewentualne zmiany
wprowadzone w tre ci umowy w toku post powania przez zamawiaj cego z własnej inicjatywy lub na
wniosek zło ony przez wykonawc . Zamawiaj cy zawiera umow w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pó niej
jednak ni przed upływem terminu zwi zania ofert (art. 94 ust.1 ustawy). Nowelizacja ustawy z 13
kwietnia 2007 roku wprowadziła sankcj niewa no ci umowy zawartej przed upływem 7 – dniowego
terminu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 146 ust.1 pkt 7
ustawy).
W wyniku nowelizacji ustawy w 2007 r. zmianie uległ ust.1 art. 94 oraz dodany został do tego artykułu
ust.1a. Stosownie do wprowadzonych zmian zamawiaj cy zawiera umow w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
nie pó niej ni przed upływem terminu zwiania ofert , z zastrze eniem ust.1a. Zgodnie z brzmieniem
art. 94 ust. 1a zamawiaj cy b dzie mógł zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego po
upływie terminu zwi zania ofert , je eli poinformuje wykonawców przed upływem tego terminu o
wyborze oferty, a wybrany wykonawca wyrazi zgod na zawarcie umowy na warunkach okre lonych
w zło onej ofercie.
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Zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo liwa jest zmiana
sposobu spełnienia wiadczenia. Mo liwo taka została wprowadzona nowelizacj ustawy z 2006
roku.Zmiana sposobu spełnienia wiadczenia dopuszczalna jest w dwóch przypadkach, ale tylko przed
zawarciem umowy. Po pierwsze w przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na zaistnienie
okoliczno ci, których nie mo na było przewidzie w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty. Po
drugie, gdy zmiana sposobu wiadczenia jest korzystna dla zamawiaj cego, a wykonawca wyrazi na
ni zgod . Je li zatem wykonawca nie wyrazi zgody na zamian sposobu spełnienia wiadczenia, nie
b dzie ona dopuszczalna nawet w przypadku, gdy b dzie korzystna dla zamawiaj cego. Na gruncie
prawa cywilnego niedopuszczalna bowiem jest jednostronna zmiana umowy. Uzale nienie zmiany
sposobu wiadczenia od zgody wykonawcy jest wyrazem równorz dno ci stron stosunku
cywilnoprawnego. Nale y pami ta , e na podstawie art. 140 ust. 2 ustawy mo na zmieni wył cznie
„sposób spełnienia wiadczenia”. Poj cie to odnosi si do zawartych w ofercie technicznych
aspektów realizacji wiadczenia, np.:
- sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia,
- harmonogramu wykonania robót,
- miejsca spełnienia wiadczenia,
- wielko ci dostawy lub wielko ci poszczególnych dostaw. Nie wchodzi w tym przypadku w gr
zmiana wielko ci dostaw, poprzez roszerzenie przedmiotu zamówienia. Mowa jest tu o sytuacjach
gdy np. zamawiaj cy przewidział dostawy cz ciowe czy sukcesywne i chce zmieni wielko
jedynie cz ciowej dostawy, nie modyfikuj c globalnej, maksymalnej wielko ci zamówienia.
Roszerzenie przedmiotu zamówienia wykracza poza zakres poj cia „sposób spełnienia wiadczenia”.
Niedopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia wiadczenia w zakresie zobowi za wykonawcy
zawartych w ofercie, które były przedmiotem oceny w toku post powania. Przykładem mog by :
- termin realizacji wiadczenia,
- warunki gwarancji,
- parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia,
które były przedmiotem oceny w ramach kryteriów oceny ofert.
Przy ustalaniu w umowie terminu zapłaty za przedmiot zamówienia, nale y pami ta o uregulowaniach
zawartych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dla lepszego zobrazowania tego
problemu, w dalszej cz ci niniejszego rozdziału zamieszczony został zarówno tekst ustawy, jak i
stanowisko judykatury oraz doktryny.
Zgodnie z art. 140 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewa na w cz ci
wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ . Zgodnie z art.142 ust.1
ustawy umowy w sprawach zamówie publicznych zawierane s na czas oznaczony. Zawarcie umowy
na czas dłu szy ni 3 lata wymaga wcze niejszej zgody Prezesa Urz du. Umow podpisuj upowa nieni
przez Zarz d Powiatu dwaj członkowie Zarz du Powiatu lub upowa niony przez Zarz d jeden członek
Zarz du i osoba upowa niona przez Zarz d. Wniosek o upowa nienie osób do podpisania umowy
przedkłada do Zarz du Powiatu na pi mie Przewodnicz cy Komisji Przetargowej. Umowa powinna by
sporz dzona w co najmniej 4 egzemplarzach, które otrzymuj :
- wykonawca,
- merytorycznie wła ciwy wydział,
- Naczelnik Wydziału Finansowego,
- Pełnomocnik.
Pełnomocnik prowadzi w formie elektronicznej „Centralny rejestr zawartych umów o zamówienie
publiczne ” na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 73.
2.1. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
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USTAWA150
z dnia 12 czerwca 2003 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych151
Art. 1. Ustawa okre la szczególne uprawnienia wierzyciela i obowi zki dłu nika w zwi zku z
terminami zapłaty w transakcjach handlowych.
Art. 2. Transakcj handlow w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne
dostarczanie towaru lub odpłatne wiadczenie usług, je eli strony tej umowy zawieraj j w zwi zku z
wykonywan przez siebie działalno ci gospodarcz lub zawodow .
Art. 3. Ustaw stosuje si do transakcji handlowych, których wył cznymi stronami s :
1) przedsi biorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo
działalno ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z pó n. zm.(1) );
2) podmioty prowadz ce działalno , o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej;
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 );
4) skre lony
5) osoby wykonuj ce wolny zawód;
6) oddziały i przedstawicielstwa przedsi biorców zagranicznych;
7) podmioty zagraniczne prowadz ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi biorstwa
na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej działalno ci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczo ci przez
zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z pó n. zm.(3) ).
Art. 4. Ustawy nie stosuje si do:
1) długów obj tych post powaniami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa
upadło ciowego i prawa układowego;
2) umów, na podstawie których s wykonywane czynno ci bankowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó n. zm.(4) );
3) umów, których przedmiotem jest wiadczenie polegaj ce na odpłatnym dostarczaniu towarów
lub wiadczeniu usług, finansowane w cało ci lub w cz ci ze rodków:
a) mi dzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub
z którymi ma zawarte umowy o współpracy,
b) pochodz cych z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej,
c) pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej;
4) umów, których stronami s wył cznie podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594 i Nr 96, poz. 874).
Art. 5. Je eli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłu szy ni 30 dni, wierzyciel mo e
da odsetek ustawowych za okres pocz wszy od 31 dnia po spełnieniu swojego wiadczenia
niepieni nego i dor czeniu dłu nikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłu szy
ni do dnia wymagalno ci wiadczenia pieni nego.
Art. 6. 1. Je eli termin zapłaty nie został okre lony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania,
przysługuj odsetki ustawowe za okres pocz wszy od 31 dnia po spełnieniu wiadczenia
niepieni nego - do dnia zapłaty, ale nie dłu szy ni do dnia wymagalno ci wiadczenia
pieni nego.
2. Za dzie wymagalno ci wiadczenia pieni nego, o którym mowa w ust. 1, uwa a si dzie

150
151

Ustawa z dnia 12 lipca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z pó n. zm),
Publ. LexPolonica
Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z pó n. zm.
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okre lony w pisemnym wezwaniu dłu nika do zapłaty, w szczególno ci w dor czonej dłu nikowi
fakturze lub rachunku.
Art. 7. Je eli dłu nik, w terminie okre lonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust.
2, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił okre lone w umowie wiadczenie
niepieni ne, wierzycielowi przysługuj , bez odr bnego wezwania, odsetki w wysoko ci odsetek za
zwłok , okre lanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.
U. Nr 137, poz. 926, z pó n. zm.(5) ), chyba e strony uzgodniły wy sze odsetki, za okres od dnia
wymagalno ci wiadczenia pieni nego do dnia zapłaty.
Art. 8. O zapłat odsetek, o których mowa w art. 5-7, w imieniu i na rzecz wierzyciela b d cego
podmiotem, o którym mowa w art. 3, mo e wyst pi , na jego wniosek, krajowa lub regionalna
organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów takich podmiotów.
Art. 9. Czynno prawna wył czaj ca lub ograniczaj ca uprawnienia wierzyciela lub obowi zki
dłu nika, o których mowa w art. 5-8, jest niewa na.
Art. 10. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z pó n. zm.(6) ) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 485:
a) po § 2 dodaje si § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. S d wydaje nakaz zapłaty na podstawie doł czonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia
wzajemnego wiadczenia niepieni nego oraz dowodu dor czenia dłu nikowi faktury lub rachunku,
je eli powód dochodzi nale no ci zapłaty wiadczenia pieni nego lub odsetek w transakcjach
handlowych okre lonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).”;
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dopuszczalne jest doł czenie odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2a, je eli ich
zgodno z oryginałem jest po wiadczona przez notariusza albo wyst puj cych w tej sprawie
adwokata, radc prawnego lub rzecznika patentowego. Je eli nie doł czono oryginału weksla lub
czeku albo dokumentów okre lonych w § 3, przewodnicz cy wzywa powoda do ich zło enia pod
rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.”;
2) art. 486 otrzymuje brzmienie:
„Art. 486. § 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodnicz cy wyznacza
rozpraw , chyba e sprawa mo e by rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. W sprawach, o których mowa w art. 485 § 2a, s d wydaje nakaz zapłaty, a w razie braku
podstaw do jego wydania przewodnicz cy wyznacza rozpraw albo posiedzenie niejawne nie pó niej
ni przed upływem 2 miesi cy od dnia wniesienia pozwu albo od dnia uzupełnienia braków pozwu.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 96, poz. 874) w art. 10
dodaje si pkt 9 w brzmieniu:
„9) powództwa o zapłat nale no ci, o których mowa w art. 485 § 2a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks post powania cywilnego.”.
Art. 12. Ustawy nie stosuje si do transakcji handlowych zawartych przed dniem wej cia w ycie
ustawy, je eli dostarczenie towaru lub wiadczenie usługi nast piły przed tym dniem.
Art. 13. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa w Unii Europejskiej przepisów
ustawy nie stosuje si do umów, w których stron zobowi zan do wiadczenia pieni nego jest:
1) publiczny zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pó n. zm.(7) ) w zakresie udzielania
wiadcze zdrowotnych;
2) jednoosobowa spółka Skarbu Pa stwa prowadz ca zakład lecznictwa uzdrowiskowego w
rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990
r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w zakresie udzielania
wiadcze zapobiegawczych i leczniczych.
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Art. 14. Traci moc ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz.
U. Nr 129, poz. 1443).
Art. 15. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
2.2. Uchwała S du Najwy szego – Izba Cywilna z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt III CZP
124/2005
Uchwała S du Najwy szego - Izba Cywilna152
z dnia 13 stycznia 2006 r.
III CZP 124/2005
Umowa zawierana w celu realizacji zada własnych gminy okre lonych w ustawie z dnia 8
marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
mo e stanowi transakcj handlow w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.).
SSN El bieta Skowro ska-Bocian (przewodnicz cy, sprawozdawca).
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz, SSN Dariusz Zawistowski.
Protokolant Bo ena Nowicka.
S d Najwy szy w sprawie zamawiaj cego Gminy Miasta Torunia przeciwko Konsorcjum F.W. „P.”
Marek P. - Lider Konsorcjum, J. sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, w którego imieniu działa F.W. „P.”
Marek P. ul. F. 11, 09-500 G. o zamówienie publiczne pn. „budowa boiska do hokeja ze sztuczn
traw wraz z robotami towarzysz cymi - etap I przy ul. S.C. w Toruniu” po rozstrzygni ciu w Izbie
Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 13 stycznia 2006 r., zagadnienia prawnego przedstawionego
przez S d Okr gowy w Toruniu postanowieniem z dnia 21 listopada 2005 r.,
„Czy przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.
U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.) maj zastosowanie do umów zawieranych przez gmin w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177), gdy
przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja zada własnych gminy, okre lonych w ustawie z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)?”
podj ł uchwał .
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 21 listopada 2005 r. S d Okr gowy w Toruniu przedstawił S dowi
Najwy szemu zagadnienie prawne o tre ci sformułowanej w tym postanowieniu. Zagadnienie to
powstało przy rozpoznawaniu skargi zamawiaj cego - Gminy Miasta Torunia od wyroku Zespołu
Arbitrów w Warszawie. Zespół Arbitrów rozpoznał odwołanie wniesione przez Konsorcjum F.W.
„P.” Marek P. i J. Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci w Gostyninie od oddalenia przez
zamawiaj cego Prezydenta Miasta Torunia protestu z dnia 23 czerwca 2005 r. i wyrokiem z dnia 27
lipca 2005 r. uniewa nił post powanie i orzekł o kosztach post powania.
Z uzasadnienia wyroku Zespołu Arbitrów wynika, e zamawiaj cy w dniu 20 czerwca poinformował
Konsorcjum, e jego oferta, zło ona w toku post powania przetargowego o zamówienie publiczne pod
nazw „budowa boiska do hokeja za sztuczn traw wraz z robotami towarzysz cymi - etap I przy ul.
S.C. w Toruniu” , została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówie
publicznych w zwi zku z brakiem doł czenia do oferty dokumentu w postaci harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgl dniaj cego terminy realizacji i warunku płatno ci.
Zespół Arbitrów ustalił, e zamawiaj cy pismem z dnia 16 maja 2005 r. dokonał zmiany Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wzoru umowy w ten sposób, e termin realizacji
zamówienia okre lił rozpocz ciem robót nie pó niej ni 7 dnia po podpisaniu umowy, a termin
zako czenia robót nie pó niej ni do dnia 15 marca 2006 r.; w ród wymaganych dokumentów
składaj cych si na ofert umie cił harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgl dniaj cy terminy
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realizacji i warunki płatno ci zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy; okre lił, e zapłata
wynagrodzenia nast pi w latach 2005, 2006 i 2007, z tym, e w roku 2007 faktura ko cowa w kwocie
1.200.000 zł. Dokonane zmiany nie były przedmiotem wyja nie oraz protestu.
W ocenie Zespołu Arbitrów zmiany w SIWZ dokonane przez zamawiaj cego pismem z dnia 16 maja
2005 r. naruszaj postanowienia ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.), a konkretnie art. 3 pkt 3 stanowi cy, e ustaw
stosuje si do transakcji handlowych, których wył cznymi stronami s podmioty wymienione w art. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych; art. 5 przewiduj cy, e je eli strony
w umowie przewidziały termin płatno ci dłu szy ni 30 dni wierzyciel mo e
da odsetek
ustawowych pocz wszy od 31 dnia po spełnieniu swojego wiadczenia; art. 9 przewiduj cy
niewa no
czynno ci prawnej wył czaj cej lub ograniczaj cej uprawnienia wierzyciela lub
obowi zki dłu nika, o których mowa w art. 5-8 ustawy. W zwi zku z tym Zespół Arbitrów uniewa nił
post powanie z powołaniem si na art. 191 ust. 3 Prawa zamówie publicznych.
Skarg na to orzeczenie zło ył zamawiaj cy - Gmina Miasta Toru . Przy rozpoznawaniu tej skargi S d
Okr gowy dostrzegł zagadnienie prawne i wskazał, e w tpliwo ci powstaj na tle rozumienia tre ci
art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003
r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.). W szczególno ci powstaje pytanie, czy realizacja własnych zada gminy,
do realizacji których jest ona zobowi zana ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.
U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), jest transakcj handlow w rozumieniu powołanego wy ej art. 2
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Z tre ci tego przepisu wynika, e transakcj handlow jest umowa,
której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne wiadczenie usług, je eli strony tej
umowy zawieraj j w zwi zku z prowadzon przez siebie działalno ci gospodarcz lub zawodow .
Mo e budzi istotne w tpliwo ci, czy wykonywanie zada własnych gminy dla zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszka ców jest działalno ci gospodarcz lub zawodow to sam z
podejmowan przez okre lone osoby działalno ci gospodarcz lub zawodow , skierowan z reguły na
zysk, a nie na zaspokajanie zbiorowych potrzeb.
S d Najwy szy zwa ył, co nast puje:
W pierwszej kolejno ci nale y zauwa y , e stosowanie art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm. - dalej: ustawa
o terminach) mo e nastr cza wi cej problemów ni tylko ten, który został przedstawiony przez S d
Okr gowy. Zasygnalizowa jedynie mo na takie kwestie, jak mo liwo uniewa nienia post powania
przez Zespół Arbitrów, mimo e art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177; dalej - Pzp) stanowi o uniewa nieniu post powania przez
zamawiaj cego; dopuszczalno
zło enia przez zamawiaj cego skargi na orzeczenie Zespołu
Arbitrów; kwestia, czy przepisy ustawy o terminach maj znale zastosowanie do umów ju
zawartych (dokonanych czynno ci prawnych), czy tak e do umów, które dopiero maj zosta zawarte
w wyniku przeprowadzenia post powania przetargowego; zakres poj cia „odpłatne dostarczanie
towaru lub odpłatne wiadczenie usług”. Kwestie te nie zostały jednak podniesione przez S d
przedstawiaj cy zagadnienie prawne i w zwi zku z tym nie b d przedmiotem analizy S du
Najwy szego.
Istota problemu zawiera si bowiem w pytaniu, czy konkretna umowa, do zawarcia której zmierzało
post powanie przetargowe zainicjowane przez Gmin Miasta Toru , b dzie obj ta działaniem
przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Konkretna umowa b dzie obj ta działaniem przepisów wskazanej wy ej ustawy, je eli spełnione
zostan podmiotowe i przedmiotowe kryteria wynikaj ce z art. 2 i 3 ustawy o terminach, jak równie
je eli nie zostanie ona wył czona spod działania ustawy o terminach na podstawie jej art. 4. Z
powołanych przepisów wynika, e transakcj handlow , do której przepisy ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych znajd zastosowanie, jest „umowa, której przedmiotem jest odpłatne
dostarczanie towaru lub odpłatne wiadczenie usług”, a strony tej umowy zawieraj j w zwi zku z
wykonywan przez siebie działalno ci gospodarcz lub zawodow . Ponadto stronami umowy maj
by podmioty, o których mowa w art. 3 Pzp. Zgodnie z tre ci art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp „ustaw stosuje
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si do udzielania zamówie publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez: 1) jednostki sektora
finansów publicznych (...)” . Zakres poj cia „Jednostki sektora finansów publicznych” wynika z
przepisów ustawy (1) z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.). Jej art. 5 pkt 1 stanowi, e „Do sektora finansów publicznych zalicza
si : 1) organy władzy publicznej, organy administracji rz dowej, organy kontroli pa stwowej i
ochrony prawa, s dy i trybunały, a tak e jednostki samorz du terytorialnego i ich organy oraz
zwi zki” .
Gmina jako jednostka samorz du terytorialnego spełnia wi c podmiotowe kryterium stosowania
przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jest bowiem jednostk samorz du
terytorialnego przez co nale y do sektora finansów publicznych, a w konsekwencji w razie udzielania
zamówie jest obowi zana stosowa przepisy prawa zamówie publicznych. Nie jest równie obj ta
wył czeniem wynikaj cym z art. 4 ustawy o terminach, gdy wynikaj ce z tego przepisu wył czenie
obejmuje umowy, których stronami s wył cznie podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy o
finansach publicznych, a wi c podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.
Rozwa enie tych zagadnie prowadzi do wniosku, e spełnione jest podmiotowe kryterium
wynikaj ce z art. 3 ustawy o terminach i sporna w rozpoznawanej sprawie pozostaje jedynie kwestia,
czy umowa zawierana w ramach realizacji zada własnych gminy jest transakcj handlow w
rozumieniu art. 2 ustawy o terminach, a - wobec tre ci zagadnienia przedstawionego przez S d
Okr gowy - wła ciwie tylko kwestia, czy wspomniana umowa jest zawierana w zwi zku z
prowadzon działalno ci gospodarcz lub zawodow . Ujmuj c zagadnienie nieco inaczej mo na
zawrze je w pytaniu, czy wykonywanie zada własnych gminy mo e by uznane za jej działalno
gospodarcz lub zawodow . Poniewa za mianem działalno ci zawodowej okre lane jest
wykonywanie zawodów wymagaj cych szczególnej wiedzy i umiej tno ci, działalno ci takiej nie
mo e prowadzi gmina. Pozostaje wi c do rozwa enia, czy wykonywanie zada własnych mo e
pozostawa w sferze działalno ci gospodarczej.
Analiza poj cia „działalno gospodarcza” była wielokrotnie dokonywana zarówno w orzecznictwie,
jak i w doktrynie. Cało ciowe jej przedstawienie w ramach niniejszej sprawy jest jednak niemo liwe
z uwagi na obszerno , a tak e niepotrzebne dla rozstrzygni cia przedstawionego zagadnienia
prawnego. Niezb dne jest tylko odniesienie si do kwestii, czy w zakresie wykonywania zada
własnych gmina prowadzi działalno gospodarcz .
Do tak postawionego problemu S d Najwy szy odnosił si ju wielokrotnie. Przykładowo mo na
wskaza postanowienie S du Najwy szego z dnia 19 pa dziernika 1999 r. III CZ 112/99 (OSNC
2000/4 poz. 78), w którym stwierdzono, e „działalno ci gospodarcz gminy jest - prowadzona w
formie komunalnych zakładów bud etowych lub spółek prawa handlowego - działalno w zakresie
zada własnych, okre lonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm.), których celem jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludno ci w drodze wiadczenia usług powszechnie dost pnych, a tak e - w przypadkach
okre lonych w odr bnej ustawie - działalno w zakresie wykraczaj cym poza te zadania” , a tak e
postanowienie z dnia 23 listopada 2000 r. III CZ 112/2000 (niepubl.) gdzie przyj to, e „gmina mo e
prowadzi działalno gospodarcz w zakresie zada o charakterze działalno ci publicznej".
Podobne stanowisko było wyra ane przez S d Najwy szy przy dokonywaniu wykładni art. 8 ustawy z
dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 1967 r. Nr 24 poz. 110
ze zm.). W uzasadnieniu postanowienia z dnia 22 sierpnia 2001 r. V CKN 756/2000 (niepubl.) S d
Najwy szy zauwa ył, e w prawie polskim poj cie „działalno gospodarcza” nie ma jednolitej
tre ci, w szczególno ci brak jest dostatecznych podstaw, aby przyj , e ustawodawca w ka dym
przypadku posługuje si jako wyznacznikiem tego poj cia kryterium zarobkowego charakteru. W
wietle całokształtu regulacji prawnych dotycz cych gminy nale y uzna , e w celu realizacji zada
własnych gmina mo e prowadzi działalno gospodarcz . Zadania własne gminy mog bowiem by
realizowane b d przez podejmowanie działalno ci gospodarczej, b d działalno ci nie maj cej
takiego charakteru. Wychodz c z zało enia, e o gospodarczym lub niegospodarczym charakterze
podejmowanej działalno ci decyduje przedmiot tej działalno ci, S d Najwy szy na gruncie ustawy o
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kosztach s dowych w sprawach cywilnych działalno niegospodarcz gminy zwi zał jedynie z
działalno ci naukow , kulturaln , dobroczynn itp.
Tak e przy analizie poj
„sprawa gospodarcza” oraz „przedsi biorca” S d Najwy szy
przyjmował, e gmina realizuj ca zadania własne poprzez zawieranie odpłatnych umów jest
przedsi biorc w rozumieniu art. 479[2] Kpc (tak postanowienie z dnia 7 sierpnia 2003 r. IV CZ
90/2003 niepubl.).
Nale y zatem przyj za utrwalone w orzecznictwie S du Najwy szego stanowisko, e wykonywanie
przez gmin zada własnych nie stanowi przeszkody do przyj cia gospodarczego charakteru
prowadzonej w powy szych ramach działalno ci. Formułuj c kryteria uznania działalno ci za
działalno gospodarcz S d Najwy szy akcentuje jej stały charakter (nie jest to działalno amatorska
lub okazjonalna), zorganizowanie i powtarzalno
podejmowanych działa , podporz dkowanie
zasadom racjonalnego gospodarowania oraz regułom opłacalno ci i zysku. W dotychczasowym
orzecznictwie nie wskazywano natomiast na konieczno
realizowania zarobkowego celu; za
wystarczaj ce uznawano podporz dkowanie działalno ci regułom racjonalnego gospodarowania,
polegaj cym na staraniach osi gni cia maksymalnego efektu przy minimalnym nakładzie rodków lub
minimalnego zu ycia rodków dla osi gni cia po danego, planowanego efektu.
Cechy działalno ci gospodarczej przedstawiane w orzecznictwie S du Najwy szego wskazywane s
tak e w doktrynie. W szczególno ci nale y zwróci uwag , e kryterium zarobkowo ci rozumiane jest
w ten sposób, e zysk stanowi motyw działalno ci, a nie konieczny jej efekt. Równie przy
dokonywaniu wykładni poj cia „przedsi biorca” na tle art. 43[1] Kc przedstawiciele nauki prawa
podkre laj zarobkowy charakter działalno ci, któr dany podmiot podejmuje, jednak nawet podj cie
działalno ci mog cej przynie dochód bez zamiaru osi gni cia zysku, nie wył cza uznania podmiotu
podejmuj cego tak działalno za przedsi biorc .
Reasumuj c S d Najwy szy w składzie rozpoznaj cym spraw podziela utrwalone w orzecznictwie
stanowisko, e działalno gminy w ramach wykonywania jej zada własnych mo e stanowi
działalno gospodarcz . Musi ona jednak odpowiada kryteriom takiego rodzaju aktywno ci, tzn.
musi mie charakter zorganizowany i ci gły oraz podlega regułom racjonalnego gospodarowania i
stanowi form udziału w obrocie gospodarczym. Nie jest natomiast niezb dne, aby działalno taka
przynosiła okre lony dochód (zysk). Warto przy tym zauwa y , e mo liwo prowadzenia przez
gmin działalno ci gospodarczej wynika wprost z tre ci art. 9 ustawy o samorz dzie gminnym.
Odnosz c powy sze rozwa ania do okoliczno ci niniejszej sprawy trzeba zauwa y , e
przeprowadzenie przez Gmin Miasta Toru przetargu w celu zawarcia umowy o budow boiska
działanie Gminy było profesjonalne i wskazywało na zorganizowany charakter działalno ci.
Zorganizowanie to wynika m.in. z dysponowania przez Gmin rodkami pozwalaj cymi sprosta
wymaganiom wynikaj cym m.in. z obowi zku stosowania przepisów prawa o zamówieniach
publicznych. Natomiast powtarzalno działa , przedmiot zamówienia publicznego w postaci umowy
o roboty budowlane, planowany sposób jego realizacji oraz fakt kontynuowania aktywno ci gminy w
zwi zku z budow boiska przemawiaj za spełnieniem tak e tego kryterium działalno ci gospodarczej.
Nie mo na przy tym wykluczy , e prowadzona działalno b dzie miała zarobkowy charakter
(np.odpłatne udost pnianie boiska).
Uznanie, e mamy do czynienia z wykonywaniem przez Gmin działalno ci gospodarczej, jak równie
okoliczno , e spełnione s pozostałe kryteria wynikaj ce z przepisów ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych prowadzi do wniosku, e art. 2 tej ustawy znajdzie zastosowanie tak e w
odniesieniu do umowy zawieranej w ramach realizacji zada własnych gminy. Za tak wykładni
przemawia tak e prezentowany postulat szerokiego zakresu działania ustawy z dnia 12 czerwca 2003
r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Warto te zauwa y , e przyj cie szerokiego
zakresu działania wskazanej ustawy pozostaje w zgodzie z tre ci Dyrektywy 2000/35/WE.
Z tych wzgl dów S d Najwy szy rozstrzygn ł przedstawione zagadnienie prawne jak w tre ci
uchwały.
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2.2.1.Glosa dr hab. Ryszarda Szostaka do Uchwały S du Najwy szego153
Uchwała S du Najwy szego z 13 stycznia 2006 r. ( III CZP -124/05)
„Umowa zawierana w celu realizacji zada własnych gminy okre lonych w ustawie z 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.)
mo e stanowi transakcj handlow rozumieniu art. 2 ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z pó n. zm.)”.
Zamawiaj ca Gmina Miasta T. Odrzuciła ofert zło on przez Konsorcjum Marek P. i spółka z
ograniczon odpowiedzialno ci w G na przetarg o zamówienie publiczne na budow boiska do
hokeja ze sztuczn traw wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, która nie była kompletna z uwagi na
brak wymaganego warunkami przetargu harmonogramu rzeczowo – finansowego i o wiadczenia w
sprawie tzw. warunków płatno ci. Zespół arbitrów rozpatruj cy odwołanie wniesione przez
Konsorcjum ustalił jednak, e zastrze one przez Gmin w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia warunki płatno ci odraczaj ce zapłat nale nego wykonawcy wynagrodzenia za roboty
budowlane a do 2007 roku naruszaj ustaw z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych. Zdaniem arbitrów, z odnosz cej si tak e do zamówie publicznych ustawy
o terminach wynika, e je li zastrze ono termin płatno ci wynagrodzenia dłu szy ni 30 dni,
wierzyciel – wykonawca mo e da odsetek ustawowych pocz wszy od 31 dnia po spełnieniu
swojego wiadczenia, za czynno
prawna zmierzaj ca do wył czenia (ograniczenia) tego
uprawnienia jest niewa na. Dlatego zespół arbitrów orzekł o uniewa nieniu post powania o
udzielenie zamówienia na budow boiska, z powołaniem si na art. 191 ust. 3 ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówie publicznych. Rozpatruj cy skarg Gminy na wyrok arbitrów S d
Okr gowy powzi ł w tpliwo , czy wykonywanie zada własnych gminy, do których jest ona
zobowi zana z mocy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, w ogóle mo e by
przedmiotem transakcji handlowej w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty, poniewa art. 2 tej
ustawy stanowi, e transakcj handlow jest umowa obejmuj ca odpłatne dostarczenie towaru lub
odpłatne wiadczenie usług, je eli strony tej umowy zawieraj j w zwi zku z wykonywan przez
siebie działalno ci gospodarcz lub zawodow . Postanowił zatem wyst pi do S du Najwy szego o
wyja nienie tego zagadnienia prawnego.
W swojej uchwale S d Najwy szy od razu zauwa ył, e na tle rozpoznawanego sporu ujawnia si
wi cej w tpliwo ci jurydycznych, ni wynika to z przekazanego przez S d Okr gowy zagadnienia
prawnego. Zasygnalizował tylko zatem, lecz nie wyja nił (z uwagi na granice zapytania prawnego),
dalsze problemy, a mianowicie dopuszczalno uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia
przez arbitrów, mo liwo zastosowania przepisów ustawy o terminach zapłaty w fazie przetargu,
zmierzaj cego dopiero do zawarcia umowy oraz trudno ci w ustaleniu zakresu poj ciowego
„odpłatnego dostarczenia towaru lub wiadczenia usług".
Ograniczaj c si do podstawowego w tku sporu, S d Najwy szy podniósł, e konkretna sprawa
b dzie obj ta działaniem przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, je eli
zostan spełnione podmiotowe i przedmiotowe kryteria wynikaj ce z art. 2-3 tej ustawy i nie ulegnie
ona wył czeniu na podstawie art. 4. Według art. 2, istotnym warunkiem jej zastosowania jest, aby
strony transakcji handlowej zawierały j w zwi zku z wykonywan przez siebie działalno ci
gospodarcz lub zawodow . Z kolei z podmiotowego punktu widzenia najwa niejsze w rozpoznawanej sprawie znaczenie ma okoliczno , aby obie strony nale ały do kr gu podmiotów z art. 3.
Zdaniem S du Najwy szego, gmina jako jednostka samorz du terytorialnego, nale ca do sektora
finansów publicznych, obowi zana przestrzega re imu prawa zamówie publicznych, spełnia
podmiotowe kryterium stosowania przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, poniewa zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy jest ,,podmiotem o którym mowa w art. 3
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(...) prawa zamówie publicznych", a nie została obj ta wył czeniem z art. 4, gdy dotyczy on tylko
„umów, których stronami s wył cznie podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy z 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych”. Problem kryterium przedmiotowego sprowadził za do pytania, czy
wykonywanie zada własnych gminy mo e by uznane za jej działalno gospodarcz tub zawodow ,
czy raczej za działalno gospodarcz , poniewa ta druga zwi zana z praktykowaniem zawodu
wymagaj cego szczególnej wiedzy i umiej tno ci, z naturalnych wzgl dów w ogóle nie mo e by
przypisywana jednostkom samorz du terytorialnego.
Uwzgl dniaj c dotychczasowy dorobek judykatury, a tak e pogl dy doktryny prawa. S d Najwy szy
uznał, ze działalno gminy w ramach wykonywania jej zada własnych mo e stanowi działalno
gospodarcz , Zastrzegł jednak, e powinna ona spełnia kryteria tego rodzaju aktywno ci, zwłaszcza
„musi mie charakter zorganizowany i ci gły oraz podlega regułom racjonalnego gospodarowania i
stanowi form udziału w obrocie gospodarczym, nie jest natomiast niezb dne, aby (...) przynosiła
okre lony dochód (zysk)". Dodał te , e mo liwo
prowadzenia przez gmin działalno ci
gospodarczej wynika wprost z art. 9 ustawy o samorz dzie gminnym. Ł cz c to ogólne stanowisko ze
stanem faktycznym sporu, S d Najwy szy zauwa ył, e zorganizowany przez Gmin Miasta T.
przetarg w celu zawarcia umowy o budow boiska stanowi element profesjonalnego działania Gminy,
wskazuj cy równie na zorganizowany charakter jej działalno ci, zwi zanej z dysponowaniem
rodkami finansowymi pozwalaj cymi sprosta wymaganiom prawa zamówie publicznych.
Charakter ten umocniony jest dodatkowo powtarzalno ci działa Gminy, przedmiotem zamówienia
na budow boiska i planowanym sposobem jego realizacji oraz faktem, e nie mo na wykluczy
odpłatnego udost pniania urz dze sportowych na rzecz mieszka ców gminy. Wobec powy szego
S d Najwy szy orzekł jak w sentencji.
Trzeba si zgodzi z pogl dem wyra onym w glosowanej uchwale. Gmina mo e prowadzi
działalno
gospodarcz zarówno sama „osobi cie” w formie wyspecjalizowanej jednostki
wewn trzorganizacyjnej (zwłaszcza zakładu bud etowego), jak i za po rednictwem celowo
utworzonej spółki kapitałowej lub zwi zku komunalnego, ale nie wolno jej wkracza poza zadania o
charakterze u yteczno ci publicznej (art. 9 ustawy o samorz dzie gminnym). Jednak e nie ka da sfera
aktywno ci gminy mie ci si w poj ciu szeroko rozumianej działalno ci gospodarczej (nawet je liby
zaliczy do niej zarz dzanie mieniem komunalnym), w szczególno ci nie mie ci si w tym poj ciu
prowadzenie szkolnictwa podstawowego, upowszechnienie kultury, wiadczenie pomocy społecznej
itd. Z prawno-gospodarczego punktu widzenia działalno gminy jest zatem mieszana. Przepis art. 2
ustawy o terminach zapłaty mógł wi c budzi w tpliwo ci S du Okr gowego, poniewa wyra nie
ł czy on działanie powy szej ustawy tylko z umowami zawieranymi „w zwi zku z wykonywan (-)
działalno ci gospodarcz lub zawodow ”. Z drugiej strony art. 3 pkt 3 tej ustawy stanowi, e stosuje
si j do transakcji z udziałem podmiotów podlegaj cych przepisom prawa zamówie publicznych, a
niektóre z nich funkcjonuj przecie w sferze u yteczno ci publicznej, prowadz c (tak jak gmina)
działalno mieszan . Nie do pomy lenia jest jednak, aby ka dorazowo trzeba było bada , z jak
(gospodarcz czy inn ) działalno ci zwi zana jest transakcja zawierana przez tego rodzaju podmiot, i
w zale no ci od wyniku oceny wnioskowa o jej re imie prawnym. Mankament ten dowodzi porednio niestarannej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z 29
czerwvca 2000 r. w sprawie zwalczania opó nie w płatno ciach w transakcjach handlowych, co
wymaga pilnego skorygowania.
Znaczna szkodliwo praktyk powoduj cych tzw. zatory płatnicze uzasadniła szerokie zastosowanie
tej dyrektywy, która odnosi si do „wszelkich transakcji handlowych, niezale nie od tego, czy
zawierane s one mi dzy prywatnymi a pa stwowymi przedsi biorstwami, czy mi dzy
przedsi biorstwami a władzami publicznymi, uwzgl dniaj c fakt, e te ostatnie realizuj wi kszo
swoich płatno ci na rzecz przedsi biorców" (pkt 22 preambuły). Zgodnie za z art. 2 ust.1 powy szej
dyrektywy, transakcje handlowe to „umowy zawierane mi dzy przedsi biorcami lub mi dzy
przedsi biorcami a władzami publicznymi zobowi zuj ce do dostaw towarów lub wiadczenia usług
za zapłat ". Z kolei za „władz publiczn " uwa a si ka dego publicznego zleceniodawc lub inny
podmiot zamawiaj cy w rozumieniu dyrektyw dotycz cych zamówie publicznych. Z powy szego
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wynika, e przepisów o zwalczaniu opó nie w zapłacie w zakresie zamówie publicznych w ogóle
nie musi si ł czy z transakcjami zawieranymi w zwi zku z działalno ci gospodarcz . W konsekwencji pogl d S du Najwy szego ulega wyra nemu wzmocnieniu na gruncie takiej wykładni art. 2
ustawy o terminach zapłaty, aby nie był on ra co sprzeczny z prawem europejskim.
Według art. 5 ustawy o terminach zapłaty, je eli strony w umowie przewidziały termin zapłaty
dłu szy ni 30 dni, wierzyciel mo e da odsetek ustawowych za okres pocz wszy od 31 dnia po
spełnieniu wiadczenia niepieni nego i dor czenia dłu nikowi faktury (rachunku) - do dnia zapłaty,
ale nie dłu szy ni do dnia wymagalno ci wiadczenia pieni nego, potem za aktualne s normy
ogólne z art. 481 Kc o odsetkach za opó nienia w spełnieniu wiadczenia pieni nego. Je eli termin
zapłaty w ogóle nie został ustalony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługuj odsetki
ustawowe za okres pocz wszy od 31 dnia od dnia po spełnieniu wiadczenia niepieni nego - do dnia
faktycznej zapłaty, ale nie dłu szy ni do dnia wymagalno ci wiadczenia pieni nego uzale niony
od wezwania do zapłaty (art. 6). Przepisy powy sze maj bezwzgl dnie obowi zuj cy charakter,
poniewa w wietle art. 9 czynno
prawna (uzgodnienie) wył czaj ca lub ograniczaj ca
przewidziane w nich uprawnienia wierzyciela lub obowi zki dłu nika jest niewa na. W literaturze, a
przede wszystkim w praktyce zwraca si uwag na ich nadmiern surowo , a tak e niejasne
brzmienie, odbiegaj ce od tradycyjnych poj polskiego prawa cywilnego. Dlatego naliczaj ce si ex
lege odsetki cz sto w ogóle nie s dochodzone albo stosuje si rozmaite rozwi zania łagodz ce
bezwzgl dny obowi zek odsetkowy (rabaty rekompensacyjne, rozkładanie nale no ci na raty,
opó nianie dor czenia faktur, zwalnianie z długu itd.), które nierzadko prowadz do obej cia prawa
sankcjonowanego niewa no ci bezwzgl dn takich „zapobiegawczych" uzgodnie stron (art. 58 Kc).
Na tym tle wypada odnotowa dyspozycje art. 3 ust 2-3 dyrektywy 2000/35/ WE dopuszczaj ce nieco
łagodniejsze rozwi zania, a mianowicie dla pewnych umów 60-dniowy termin, po upływie którego
odsetki staj si wymagalne oraz sankcj (niekoniecznie niewa no ci) zwalczaj c klauzule o
dłu szym terminie płatno ci, dopiero na wypadek, gdy jest pn. „ra co nieuczciwy wobec
wierzyciela". Jednak e na gruncie polskiego porz dku prawnego nic ma podstaw (na razie) do
wył czenia art. 9 ustawy o terminach zapłaty.
Z sankcj niewa no ci bezwzgl dnej zastrze enia dłu szego terminu płatno ci wynagrodzenia
nale nego wykonawcy wi e si bezpo rednio przyczyna sporu w komentowanej sprawie. Zamawiaj ca Gmina odrzuciła ofert powodowego Konsorcjum, jako sprzeczn z warunkami zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp), gdy nie zawierała akceptacji dłu szego terminu płatno ci (roboty
miały by zako czone w 2006 r., a zapłat cz ci wynagrodzenia zakładano na 2007 r.), natomiast
rozpatruj cy odwołanie zespół arbitrów przyj ł, e ustalone w tym zakresie przez Gmin warunki
zamówienia s sprzeczne z ustaw o terminach zapłaty i uniewa nił post powanie z powołaniem si
na art. 191 ust. 3 Pzp.
Cho z uzasadnienia glosowanej uchwały nie wynika, któr ze wskazanych w art. 93 ust. 1 Pzp
podstaw uniewa nienia post powania przyj ł zespół arbitrów, to sensownie mo na było zastosowa w
tej sprawie jedynie przepis art. 93 ust 1 pkt 7, stanowi cy, ze zamawiaj cy uniewa nia post powanie
o udzielenie zamówienia, je eli post powanie to „obarczone jest wad uniemo liwiaj c zawarcie
wa nej umowy w sprawie zamówienia publicznego". Słusznie zatem zało ono, e wadliwie
skonstruowane warunki zamówienia nie mog by ju skorygowane w czasie po otwarciu ofert
przetargowych, ale nie jest oczywiste, czy w istocie uchybienie to musi nieuchronnie prowadzi do
uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia publicznego. W wietle art. 146 ust. 1 pkt 6
Pzp umowa o zamówienie publiczne jest niewa na, je eli w poprzedzaj cym jej zawarcie
post powaniu doszło do naruszenia ustawy, które miało wpływ na wynik tego post powania.
Tymczasem analizowana wada mo e wprawdzie przyczyni si do niewa no ci umowy na podstawie
art. 9 ustawy o terminach zapłaty, ale w istocie nie wi e si z jakimkolwiek „wynikiem
post powania". Nale y wi c odwoła si bezpo rednio do szczególnej podstawy niewa no ci z art. 9
ustawy o terminach zapłaty, w wietle którego cała czynno prawna (a nie tylko pojedyncze jej
postanowienie) dotkni ta jest niewa no ci , je li wył cza lub ogranicza uprawnienia wierzyciela
(obowi zki dłu nika) przewidziane w tej ustawie. W przypadku za czynno ci maj cej na celu
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obej cie ustawy aktualny b dzie art. 58 § Kc. Problem w tym, e powy sze przepisy operuj
niewa no ci czynno ci (umowy) dokonanej, a nie czynno ci podj tej w stadium jej zawierania. Do
tego drugiego aktu mo e si odnosi co najwy ej sankcja w postaci uniewa nienia post powania o
udzielenie zamówienia z uwagi na jego wadliwo . Trudno za przyszł niewa no czynno ci
prawnej z uwagi na jej niedozwolon tre uzna za „wad post powania". Konieczne jest zatem
zastosowanie rozszerzaj cej wykładni funkcjonalnej - art. 93 ust. 1 pkt 7 w zwi zku z art. 146 ust. 1
pkt 6 Pzp. Uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia we wszystkich przypadkach obj tych art. 93 ust. 1 Pzp wi e si z tzw. niemo no ci prawn osi gni cia bezpo redniego celu
przetargu (innej procedury) w postaci zawarcia wa nej umowy, staje si on bowiem całkowicie
bezprzedmiotowy. De lege ferenda nasuwa si zatem potrzeba takiej korekty powy szych przepisów,
aby posłu enie si warunkami zamówienia zmierzaj cymi do zawarcia w przyszło ci
niedopuszczalnej pod wzgl dem tre ci umowy (niewa nej) mo na było wprost kwalifikowa w
kategoriach wady post powania o udzielenie zamówienia.
Swoj kompetencj do uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia zespół arbitrów
wywiódł z art. 191 ust. 3 zdanie 2 Pzp, zgodnie z którym „okoliczno ci skutkuj ce uniewa nienie
post powania (...) zespół arbitrów bierze pod uwag I urz du". Przepis ten od pocz tku nastr czał
liczne trudno ci w orzecznictwie s dowym, staj c si te przyczyn nieko cz cej si chwiejno ci w
orzecznictwie arbitra owym. Ustawowy zwrot z art. 93 ust. 1 Pzp „zamawiaj cy uniewa nia
post powanie (...)" wskazuje wyra nie, e akt ten stanowi jednostronne o wiadczenie organizatora
post powania, znosz cego z moc wsteczn wszystkie wadliwe i niewadliwe czynno ci proceduralne,
jako bezprzedmiotowe, analogicznie jak w przypadku uchylenia si od skutków wadliwych
o wiadcze woli na podstawie art. 88 Kc. Według zasad ogólnych uniewa nienie takie, jako prawo
kształtuj ce, przysługuje oznaczonej osobie, maj cej wył czn inicjatyw , nawet gdyby wyj tkowo
wzruszalno kontrolował ex post s d. Nie dokonuje tego jednak z urz du sam s d ani inny organ,
poniewa wzruszalno słu y ochronie interesów indywidualnej osoby. Wyj tki mog wprawdzie
dotyczy ochrony interesów publicznych ale wymagaj wyra nego upowa nienia ustawowego tym
bardziej e wzruszalno
wynik z nietypowego orzeczenia konstytutywnego, za stepuj cego
o wiadczenie woli strony. De lege lata legitymacja arbitrów do uniewa nienia post powania jest
zatem w tpliwa, albowiem konieczno
uwzgl dnienia z urz du okoliczno
wymuszaj cych
uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia publicznego uzasadnia raczej tylko nakazanie
zamawiaj cemu dokonania uniewa nienia tego post powania.
Z drugiej wszak e strony zdarza si , e zapadłe orzeczenie arbitrów nakazuj ce uniewa nienie
post powania przetargowego w ogóle ni jest wykonywane. Trudno ci pot guje dodatkowi norma art.
184 ust. 3 Pzp, zgodnie z któr do post powania przed zespołem arbitrów stosuje si odpowiednio
przepisy Kpc o s dzie polubownym co pozwala niektórym wnioskowa , e wyrok arbitrów ma moc
prawn na równi z wyrokiem s du polubownego dopiero po stwierdzeniu przez s d pa stwowy jego
skuteczno ci lub wykonalno
(art. 1212 Kpc). Tymczasem cele szybkiego post powania
protestacyjno-odwoławczego (wpadkowego wzgl dem podstawowego post powania o udzielenie
zamówienia) wymagaj , aby werdykty arbitrów wywoływały automatyczne skutki prawne. Z tych
samych wzgl dów nasuwa si postulat uporz dkowania art. 193 Pzp o granicach orzekania arbitrów,
z wyra nym zastrze eniem mo liwo ci wydania przez nich wyroku uniewa niaj cego z urz du
post powanie o udzielenie zamówienia publicznego.
2.3. Gminie nie wolno odwleka zapłaty154
Terminy zapłaty dłu sze ni 30 dni wynikaj ce z ustawy z 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych odnosz si nie tylko do przedsi biorców, lecz tak e do umów zawieranych przez gmin
w trybie zamówie publicznych.
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Tak wynika z uchwały S du Najwy szego z 13 stycznia 2006 r. podj tej w odpowiedzi na pytanie
prawne jednego z s dów II instancji. W tpliwo prawna w nim wyra ona powstała na tle sprawy
tocz cej si wskutek wniesionego do s du odwołania wykonawcy — konsorcjum utworzonego przez
przedsi biorc Marka P. i spółk z o.o. Wykonawca kwestionuje oddalenie przez zamawiaj cegoprezydenta miasta protestu przeciwko odrzuceniu jego oferty zło onej w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do hokeja ze sztuczn traw
wraz z robotami towarzysz cymi
Przyczyn sporu było to, e zamawiaj cy zmienił specyfikacj istotnych warunków zamówienia i wzór
umowy, ustalaj c m.in. dłu szy termin płatno ci. Wykonawca w swej ofercie nie dostosował si do
tych zmian. Uznał bowiem, e s one sprzeczne z ustaw z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych155. Nieuwzgl dnienie zmienionych warunków zamówienia było przyczyn
odrzucenia przez zamawiaj cego oferty konsorcjum.
S d I instancji uwzgl dnił odwołanie konsorcjum. Stwierdził bowiem, e zmiany naruszaj m.in. art. 5
ustawy z 2003 r. stanowi cy, e je li strony przewidziały termin płatno ci dłu szy ni 30 dni,
wierzyciel mo e da odsetek ustawowych za okres pocz wszy od 31 dnia po spełnieniu wiadczenia,
i art. 9, wedle którego czynno prawna wył czaj ca lub ograniczaj ca uprawnienia wierzyciela lub
obowi zki dłu nika, przewidziane m.in. w art. 5, jest niewa na.
Gdy sprawa wskutek odwołania zamawiaj cego trafiła do s du II instancji, powzi ł on w tpliwo
natury zasadniczej: czy ustawa z 2003 r. w ogóle ma zastosowanie, je li przedmiotem zamówienia
publicznego jest, jak w tej sprawie, realizacja zada własnych gminy okre lonych w ustawie z 1990 r.
o samorz dzie gminnym. S d w uzasadnieniu pytania prawnego przypomniał, e transakcja handlowa
to w rozumieniu art. 2 ustawy z 2003 r. umowa, której przedmiotem je odpłatne dostarczenie towaru
lub odpłatne wiadczenie usług, je e strony zawieraj j w zwi zku z wykonywan przez siebie
działalno ci gospodarcz albo zawodow . Wyraził w tpliwo , czy wykonywanie zada przez gmin
dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty jest działalno ci gospodarcz lub zawodow , o której
mowa tym przepisie, która jest nakierowana na zysk, a nie na zaspokajanie takich potrzeb.
S d Najwy szy w uchwale z 13 stycznia 2006 r. stwierdził, e umowa zawierana w celu realizacji
zada własnych gminy okre lonych w ustawie z 2004 r. o zamówieniach publicznych mo e stanowi
transakcj handlow w rozumieniu art. 2 ust; wy z 2003 r. o terminach zapłaty.
Oznacza to, dodajmy, e gmina nie mo e bez odsetek ustala specyfikacji zamówienia terminów
zapłaty dłu szych ni dozwolone wietle tej ustawy, a w razie ich przekroczenia obowi zana jest
zapłaci wykonawcy stosowne odsetki ustawowe.
2. 4. Umowy ramowe
W celu ułatwiania udzielania zamówie publicznych wprowadzone zostały zapisy przewiduj ce
mo liwo zawierania umów ramowych przez wszystkie podmioty zobowi zane do stosowania ustawy.
Zawarcie umowy ramowej mo e nast pi po przeprowadzeniu post powania w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 99 ustawy). Tryb
negocjacji z ogłoszeniem zamawiaj cy sektorowi (art. 134 ust. 1) , w odró nieniu od zamawiaj cych
klasycznych, mog wybra zawsze, bowiem nie s ograniczeni ustawowymi przesłankami wyboru
trybu.
Umow ramowa zawiera si na okres nie dłu szy ni 4 lata, z tym e ze wzgl du na przedmiot
zamówienia i szczególny interes zamawiaj cego umowa taka mo e by zawarta na okres dłu szy.
Zgodnie z tre ci art. 100 ustawy o zawarciu umowy na okres dłu szy ni 4 lata zamawiaj cy
niezwłocznie zawiadamia Prezesa UZP podaj c warto i przedmiot umowy oraz uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Umow zawiera si z:
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- jednym wykonawc , je eli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z
wi ksz liczb wykonawców byłoby dla zamawiaj cego niekorzystne,
- co najmniej z trzema wykonawcami, chyba e oferty niepodlegaj ce odrzuceniu zło yło mniej
wykonawców.
Zamawiaj cy nie mo e wykorzystywa umowy ramowej do ograniczenia konkurencji.
Zamawiaj cy udziela zamówienia, którego przedmiot jest obj ty umow ramow w trybie:
- zamówienia z wolnej r ki – je eli zawarł umow ramow tylko z jednym wykonawc ,
- negocjacji bez ogłoszenia – je eli zawarł umow z wi cej ni z jednym wykonawc .
W obu powy szych sytuacjach nie stosuje si przepisów dotycz cych przesłanek wyboru trybu.
Udzielaj c zamówienia na podstawie umowy ramowej zamawiaj cy mo e dokona modyfikacji
warunków zamówienia w stosunku do okre lonych w umowie ramowej, je eli modyfikacja ta nie jest
istotna.
Zamawiaj cy nie mo e dokona zmiany kryteriów oceny ofert okre lonych w umowie ramowej.
Z uwagi na fakt, e zamawiaj cy , celem zawarcia umowy ramowej, przeprowadza post powanie,
stosuj c odpowiednio przepisy dotycz ce przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo
negocjacji z ogłoszeniem, st d zobowi zany b dzie sporz dzi specyfikacj istotnych warunków
zamówienia zawieraj c wzór lub istotne postanowienia umowy ramowej, jaka zostanie zawarta w
wyniku tego post powania. Umowa ta stanowi b dzie nast pnie w post powaniach prowadzonych w
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej r ki swoist „specyfikacj istotnych
warunków zamówienia”, na podstawie której zostanie wyłoniony wykonawca zamówienia. Elementem
niezb dnym tej umowy b d postanowienia dotycz ce ceny – rozumianej np. jako maksymalna i
przedmiotu, w tym je li to mo liwe wskazanie ilo ci, terminu obowi zywania umowy oraz kryteriów
oceny ofert, jakie b d stosowane w post powaniu zmierzaj cym do wyboru wykonawcy zamówienia.
Je li zamawiaj cy zawiera b dzie umow ramow z wi cej ni z jednym wykonawc wówczas
zawiera ona b dzie dane przeniesione odpowiednio ze zło onych przez wykonawców ofert.
W kryteriach zawartych w umowie ramowej, zamawiaj cy oprócz ceny wskazywa b dzie cz sto
równie termin dostawy. Podyktowane jest to okoliczno ciami, jakie zwykle towarzysz
zamawiaj cemu decyduj cymi si na zawarcie umowy ramowej. Zamawiaj cy korzysta z tego sposobu
udzielenia zamówienia, poniewa chciałby móc maksymalnie skróci czas niezb dny do
przeprowadzenia post powania zmierzaj cego do wyboru konkretnego wykonawcy, jak równie
otrzyma przedmiot zamówienia w terminie jak najkrótszym.
W wyniku nowelizacja ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 r. dokonano
zmiany zapisu art. 101 ust.1 ustawy. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, zamawiaj cy udziela
zamówienia, którego przedmiot jest obj ty umow ramow :
1) wykonawcy, z którym zwarł umow ramow , na warunkach nie mniej korzystnych ni okre lone
w umowie ramowej; przepis art. 68 ust.1 stosuje si odpowiednio;
2) wykonawcom, z którymi zawarł umow ramow , zapraszaj c do składania ofert; przepis art. 45 i 46,
art. 60 ust.2 oraz art. 64 ust.1 i 3 stosuje si odpowiednio.
Nadal aktualne pozostaj normy ograniczaj ce mo liwo
wykorzystania umowy ramowej do
zaw ania konkurencji. Wykonawcy składaj cy oferty w post powaniu, którego przedmiot obj ty jest
umow ramow s zwi zani jej postanowieniami o tyle, e je eli zło oferty np. dro sze od
wskazanych w umowie ramowej to musz liczy si z ich odrzuceniem, jako niespełniaj cych wymaga
opisanych w umowie ramowej.
Do zamówie , których przedmiot obj ty jest umow ramow , nie stosuje si przepisów dotycz cych
obowi zku składania dokumentów podmiotowych oraz obowi zkowej kontroli uprzedniej Prezesa UZP
(art. 26 i 167 ust. 2 i 3 w zwi zku z art. 101 ust. 4).
3. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POST POWANIA
Je eli warto zamówienia albo umowy ramowej jest mniejsza ni progi unijne, niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, Sekretarz Komisji
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Przetargowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówie Publicznych i
na tablicy ogłosze Starostwa. Ogłoszenie to przygotowane przez Sekretarza Komisji na stosownym
druku akceptuje i podpisuje Pełnomocnik. Po ukazaniu si ogłoszenia w Biuletynie Zamówie
Publicznych, Sekretarz Komisji Przetargowej, odpowiedni wydruk ogłoszenia z Biuletynu Zamówie
Publicznych doł cza do dokumentacji danego post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
Je eli warto zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza progi unijne, niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, Sekretarz Komisji
Przetargowej przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich oraz zamieszcza na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Ogłoszenie
to przygotowane przez Sekretarza Komisji na stosownym druku akceptuje i podpisuje Pełnomocnik.
Po opublikowaniu ogłoszenia przez Urz d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Sekretarz
Komisji Przetargowej, odpowiedni wydruk ogłoszenia doł cza do dokumentacji
danego
post powania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. ZWROT WADIUM
Po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy (je eli tak to wynika
ze SIWZ ), Sekretarz Komisji Przetargowej obowi zany jest niezwłocznie zło y do Wydziału
Finansowego wniosek o zwrot wniesionego wadium wszystkim oferentom, którzy uczestniczyli w
danym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zwrot wadium wniesionego w pieni dzu
musi by dokonany w uwzgl dnieniem art. 46 ust.4 ustawy.Wniosek nale y sporz dzi na
formularzu zgodnym z tre ci zał cznika nr 74 . Wniosek podpisuje przewodnicz cy Komisji
Przetargowej.
5. KONTROLA WYKONANIA UMOWY, MO LIWO

ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

Nadzór nad wykonywaniem umowy sprawuje naczelnik wła ciwego merytorycznie wydziału. W
przypadku je eli z umowy wynika, e zapłata za realizacj przedmiotu zamówienia nast powa
b dzie na podstawie faktur wystawianych za cz ciowe wykonanie danej usługi, dostawy lub roboty
budowlanej, na odwrocie ka dej faktury nale y zamieszcza wyliczenie narastaj co warto ci
zrealizowanej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Merytoryczny wydział w przypadku robót
budowlanych fakt ich przyj cia powinien potwierdza „Protokołem odbioru” sporz dzanym zarówno
przy tzw. odbiorach cz ciowych, jak i odbiorach ko cowych. Protokół ten winien by podpisany
przez wykonawc i zamawiaj cego. Ksero protokołu nale y zał czy do odpowiedniej faktury
wystawionej przez wykonawc . Podobnie „Protokół odbioru” nale y sporz dzi przy wszelkiego
rodzaju dostawach a szczególnie przy dostawach mebli, sprz tu komputerowego i oprogramowania
komputerowego. W tym ostatnim przypadku w czynno ciach zwi zanych z odbiorem winien wzi
udział Informatyk Starostwa.
Wiele kontrowersji zarówno w ród zamawiaj cych, jak i wykonawców budzi sprawa zmiany zawartej
umowy. Szczególnie gdy dotyczy to zmiany terminu realizacji umowy. Jak podkre la Ryszard
Szostak156 zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 4 Pzp, wyznaczenie terminu spełnienia wiadczenia
niepieni nego nale y do istotnych warunków zamówienia. Dlatego dopuszczalno jego przedłu enia
podlega ograniczeniom z art. 144 Pzp. W praktyce wi kszo aneksów do umów o zamówienie
publiczne wydłu aj cych termin ich realizacji to zmiany bezprawne, wymuszone przez niesumiennych
wykonawców, niekiedy w obawie przed odpowiedzialno ci odszkodowawcz lub konsekwencjami
kar umownych. Tymczasem spó nienie w realizacji zamówionych robót budowlanych nie poci ga
wyga ni cia umowy, lecz co najwy ej zamawiaj cy mo e umow wypowiedzie , je eli spó nienie jest
znaczne (bli ej o tym:R. Szostak: Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówie
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publicznych, cz.II, „Zamówienia Publiczne – Doradca” 2005, nr 6, s. 13 -15).Poza tym w
orzecznictwie zaznaczył si pogl d, e strona pozostaj ca w zwłoce z wykonaniem zamówienia nie
mo e liczy na ochron i domaga si podwy szenia wynagrodzenia spowodowanego ogólnym
wzrostem cen, nawet w okoliczno ciach nadzwyczajnych (por. zwłaszcza wyrok S du Najwy szego z
9 marca 1990 r. (IV CR -867/89), OSN CP 1991, nr 5 – 6, poz. 76).
Zmiana stawek podatku od towarów i usług VAT za roboty budowlane, nie uzasadnia bez zmiany
zawartej umowy - obowi zku zamawiaj cego zapłaty wynagrodzenia netto powi kszonego o podatek
od towarów i usług według podwy szonej stawki – postanowił S d Najwy szy w uchwale z 21 lipca
2006 r. Uchwała ta ma du e znaczenie dla bie cej praktyki zamówie publicznych. W glosie do tej
uchwały dr Ryszard Szostak odniósł si nie tylko do sprawy mo liwo ci zamiany umowy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, ale tak e do zmiany umowy w przypadku ustalenia wynagrodzenia
ryczałtowego oraz zmiany terminu realizacji zamówienia publicznego.
5.1. Uchwała S du Najwy szego – Izba Cywilna z dnia 21 lipca 2006 roku, sygn. akt
III CZP 54/2006
Uchwała S du Najwy szego - Izba Cywilna157
z dnia 21 lipca 2006 r.
III CZP 54/2006
Podwy szenie z dniem 1 maja 2004 r. stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane,
dokonane ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54
poz. 535 ze zm.) nie uzasadnia - bez zmiany umowy zawartej przed 1 maja 2004 r. - obowi zku
zamawiaj cego zapłaty wynagrodzenia netto powi kszonego o podatek od towarów i usług
według podwy szonej stawki.
SSN Józef Fr ckowiak (przewodnicz cy)
SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca)
SSN Jan Górowski
Protokolant Bo ena Kowalska
S d Najwy szy w sprawie z powództwa „Fadbet” S.A. w Białymstoku przeciwko Politechnice
Białostockiej o zapłat , po rozstrzygni ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 21 lipca
2006 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez S d Apelacyjny w Białymstoku
postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2006 r. I ACa 149/2006:
„Czy dokonane z dniem 1 maja 2004 r. podwy szenie stawek podatków od towarów i usług za roboty
budowlane poci ga za sob obowi zek zamawiaj cego zapłaty ceny netto wskazanej w umowie
zawartej przed 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 664), powi kszonej o stawk obowi zuj cego w chwili
wystawiania faktury wy szego podatku od towarów i usług, bez potrzeby zmiany umowy?”
podj ł uchwał .
Uzasadnienie
Przedstawione S dowi Najwy szemu do rozstrzygni cia zagadnienie prawne budz ce powa ne
w tpliwo ci wynikło na tle nast puj cego stanu faktycznego:
Strony sporu ł czyła umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu 27 lutego 2002 r. w
trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1994 r. Nr 76 poz. 344).
Umowa ta była wielokrotnie zmieniona umowami z dnia 27 lutego 2003 r. oraz z dnia 31 marca 2004
r. odno nie trybu odbioru wykonywanych robót oraz terminu ich wykonania. Strony okre liły w
umowie wysoko wynagrodzenia za wykonanie robót na kwot netto 3.456.860,85 zł plus nale ny
podatek VAT w wysoko ci 7%, tj. 241.980,26 zł, co dało warto robót brutto na kwot 3.698.841,11
zł. Od dnia 1 maja 2004 r. stawka podatku VAT na roboty budowlane wzrosła z 7% do 22% na
157
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podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz.
535). Powodowa spółka - jako wykonawca wystawiaj c faktury po 1 maja 2004 r. uwzgl dniała
podatek VAT wg stawki 22%, natomiast pozwana uiszczała te nale no ci ze stawk VAT w
wysoko ci 7%. Strony umowy prowadziły rozmowy na temat zmiany umowy odno nie uwzgl dnienia
podatku VAT w stawce 22%, jednak pozwana - jako zamawiaj cy - nie wyraziła na to zgody. Po
zako czeniu robót powodowa Spółka w dniu 6 wrze nia 2005 r. wyst piła do pozwanej z
daniem
zapłaty kwoty 75.675,86 zł, stanowi cej ró nic mi dzy podatkiem VAT wg stawki 7% i 22% od kwot
wynikaj cych z faktur wystawionych przez powodow spółk . Odmowa zapłaty tej nale no ci legła u
podstaw wytoczenia powództwa o zapłat w niniejszej sprawie, które S d Okr gowy oddalił
wyrokiem z dnia 20 stycznia 2004 r. S d ten uznał, e zmiana stawek podatku VAT nie zobowi zuje
do zapłaty ceny (wynagrodzenia) wy szej, je li umowa nie zawierała klauzuli rodz cej takie
zobowi zanie. Strony takiej klauzuli nie przewidziały, a brak było zgody stron na zmian umowy.
Rozpoznaj c apelacj powodowej Spółki S d Apelacyjny przedstawił w trybie art. 390 § 1 kpc S dowi
Najwy szemu do rozstrzygni cia zagadnienie prawne o tre ci sformułowanej w sentencji uchwały.
S d Najwy szy zwa ył, co nast puje:
1. Z dniem przyst pienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) wzrosła do 22% stawka podatku
VAT na roboty budowlane, stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Na tym tle powstał problem, który mo na uj w
pytanie, czy ustawowa zmiana stawki VAT stanowi samodzieln podstaw do podwy szenia
wynagrodzenia uzgodnionego w umowie o roboty budowlane zawartej przed 1 maja 2004 r., a wi c
wynagrodzenia uwzgl dniaj cego stawk ni sz (7%). Nie ulega w tpliwo ci, e pytanie to nale y
rozwa a w szerszym kontek cie dotycz cym zagadnienia wpływu zmian podatku VAT na tre
zobowi zania, w szczególno ci na obowi zek zapłaty ceny (wynagrodzenia), którego ródłem jest
umowa zawarta przed zmian stawki VAT. Obowi zuj ce przepisy kwestii tej nie rozstrzygaj , w
sposób wyra ny. Zagadnienie to nie było tak e dotychczas przedmiotem rozstrzygni cia przez S d
Najwy szy. Zbli onej jedynie kwestii dotyczy postanowienie S du Najwy szego z dnia 10 lutego
2006 r. III CZP 1/2006 (Biuletyn S du Najwy szego 2006/2), w którym odmówiono podj cia uchwały
w zwi zku z zagadnieniem prawnym „czy wysoko opłaty rocznej zaktulizowanej na podstawie art.
77 ust. 1 zwi zku art. 72 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami, podlega zwi kszeniu o podatek VAT przewidziany w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług” . W tpliwo w tej sprawie dotyczyła mo liwo ci
podwy szenia przez wła ciciela nieruchomo ci opłaty rocznej za u ytkowanie wieczyste, która nie
podlegała podatkowi VAT, w sytuacji, gdy na skutek zmian ustawodawczych opłata roczna została
obj ta podatkiem VAT. W uzasadnieniu tego postanowienia S d Najwy szy stwierdził jednak, e
„Opłaty z tytułu u ytkowania wieczystego s ustalone w umowie zawartej pomi dzy wła cicielem
gruntu a u ytkownikiem wieczystym. Bez zmiany tej umowy mog one ulec zmianie tylko w sytuacji
przewidzianej w art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami. Zgodnie za z tym przepisem
wysoko opłaty rocznej mo e by aktualizowana tylko je eli wzro nie warto nieruchomo ci oddanej
w u ytkowanie wieczyste. Bez zmiany tego przepisu, wła ciciel nieruchomo ci mo e wi c tylko wtedy
podnie opłaty z tytułu u ytkowania wieczystego, je eli wyka e, i wprowadzenie podatku VAT
wpłyn ło na warto nieruchomo ci stanowi cej przedmiot u ytkowania wieczystego. Brak bowiem w
obecnym stanie prawnym podstaw prawnych, aby w inny sposób przerzuci na u ytkownika
wieczystego skutki wprowadzenia podatku VAT od opłaty rocznej z tytułu u ytkowania wieczystego” .
Dla rozstrzygni cia przedstawionego zagadnienia prawnego nie s bez znaczenia orzeczenia S du
Najwy szego, które dotyczyły „cenotwórczego” charakteru podatku VAT. W orzeczeniach tych S d
Najwy szy przyjmował generalnie zasad , e podatek VAT jest podatkiem „cenotwórczym” , co
oznacza, i wpływa on na wysoko ceny w sytuacji, gdy towar lub usługa podlega opodatkowaniu.
Nale y tu wskaza na uzasadnienia uchwały z dnia 22 kwietnia 1997 r. III CZP 14/97 (OSNC 1997/8
poz. 103), uchwały z dnia 16 pa dziernika 1998 r. III CZP 42/98 (OSNC 1999/4 poz. 69), wyroku z
dnia 18 stycznia 2001 r. V CKN 193/2000 (niepublik.), wyroku z dnia 23 marca 2004 r. V CK
358/2003 (niepublik.). Z orzecze tych nie wynika jednak wniosek, e wysoko podatku VAT
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bezwzgl dnie decyduje o wysoko ci ceny. Przeciwnie, w wyroku z dnia 23 stycznia 1998 r. I CKN
429/97 (OSNC 1998/9 poz. 139) S d Najwy szy stwierdził, e „podatek VAT jest elementem
cenotwórczym, co oznacza tylko tyle, e sprzedawca towaru lub usługi, kalkuluj c cen , jest
uprawniony do wliczenia do niej podatku VAT. O wysoko ci ceny, jak zobowi zany jest zapłaci
nabywca towaru lub usługi decyduje wszak e tre umowy ze sprzedawc . Cena nie obejmuje podatku
VAT, je eli umowa nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku”. Podobne stanowisko zostało
wyra one w wyroku z dnia 6 listopada 2002 r. I CKN 1158/2000 (niepublik.).
Z przytoczonych orzecze S du Najwy szego, wynikaj wi c nast puj ce wnioski:
Po pierwsze, na gruncie poprzedniej ustawy (1) z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. 1988 r. Nr
27 poz. 195 ze zm.) oraz ustawy (2) z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 z pó n. zm.) przyjmowano jednolity pogl d, e
podatek VAT jest podatkiem „cenotwórczym” w tym sensie, e sprzedawca towaru lub usługi,
kalkuluj c cen , był uprawniony do wliczenia do niej podatku VAT.
Po drugie, o wysoko ci ceny, jak nabywca towaru lub usługi obowi zany był zapłaci , decydowała
tre umowy ze sprzedawc . Cena nie obejmuje podatku VAT, je eli umowa nie przewiduje jako
elementu ceny tego podatku.
Po trzecie, w ramach swobody umów ( art. 353[1] kc) strony mog okre li cen , któr nabywca ma
zapłaci sprzedawcy za towar lub usług . Strony mog si równie swobodnie umówi co do tego, czy
podatek VAT b dzie, czy te nie b dzie stanowi elementu ceny za sprzedany towar lub usług .
Rozstrzygni cie wi c, czy strona zobowi zana jest do zapłacenia, jako elementu wynagrodzenia za
wykonan usług , kwoty odpowiadaj cej podatkowi VAT nale nemu od tej usługi, zale y od tre ci
umowy zawartej przez strony.
Po czwarte, art. 1 ust. 2 ustawy o cenach z 1982 r. umo liwiał przerzucenie w umowie na nabywc
ci aru opodatkowania podatkiem VAT nabytego przez niego towaru lub usług, jednak przepis ten nie
stanowił podstawy prawnej do dochodzenia od nabywcy ceny obejmuj cej podatek VAT, je eli
umowa zawarta przez strony nie przewidywała jako elementu ceny tego podatku.
Powstaje wi c pytanie, czy wnioski te s aktualne na gruncie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.).
Antycypuj c dalsze rozwa ania nale y ju w tym miejscu stwierdzi , e odpowied na to pytanie jest
pozytywna. Przede wszystkim nale y zauwa y , e zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego
uzgodnione mi dzy stronami wynagrodzenie za roboty budowlane, jako istotny przedmiotowo element
stosunku cywilnoprawnego, mo e by jednostronnie zmienione tylko w przypadku wyra nie przez
ustaw przewidzianym. Trzeba wi c rozwa y , czy w obowi zuj cym stanie prawnym takie
przypadki zostały uregulowane.
W pierwszej kolejno ci nale y odnie si do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.
Zdefiniowano w nim poj cie ceny jako „warto wyra on w jednostkach pieni nych, któr kupuj cy
jest zobowi zany zapłaci przedsi biorcy za towar lub usług ; w cenie uwzgl dnia si podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, je eli na podstawie odr bnych przepisów sprzeda towaru
(usługi) podlega obci eniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym” . Z przepisu
tego wynika tylko tyle, e cena, a wi c wiadczenie, które kupuj cy zobowi zany jest zapłaci
sprzedawcy, obejmuje podatek VAT. Oznacza to tym samym, e sprzedawca nie b dzie miał
mo liwo ci dania dodatkowego wiadczenia ponad uzgodnion cen , powołuj c si na to, e nie
uwzgl dnia ona podatku VAT. Je li tak, to nie ulega w tpliwo ci, e przepis ten per se nie stwarza
tak e podstawy prawnej, by w przypadku podwy szenia podatku VAT, które nast piło po zawarciu
umowy, sprzedawca mógł da zapłaty odpowiednio zwi kszonej ceny. Z podstawowych zasad
prawa zobowi za wynika wniosek, e zakres obowi zku dłu nika w zasadzie obejmuje to, co wynika
z tre ci zobowi zania. Je li wi c przy zawieraniu umowy uzgodniono cen obejmuj c VAT wg
okre lonej stawki, to tre art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach nie stwarza uprawnienia do podniesienia
ceny w razie zmiany stawki podatku VAT.
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Takiej podstawy prawnej nie stwarzaj równie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Ustawa ta bowiem nie przes dza w adnym
stopniu o wysoko ci wynagrodzenia za dokonanie okre lonej czynno ci cywilnoprawnej. Ta kwestia
obj ta jest uzgodnieniem mi dzy stronami. Strony oczywi cie uwzgl dniaj zwykle wysoko podatku
przy ustaleniu wysoko ci wiadczenia, co jednak nie uzasadnia wniosku, e de iure wysoko podatku
rozstrzyga o wysoko ci wiadczenia. Wyst puje tu zale no odwrotna: wysoko podatku zale y od
wysoko ci wiadczenia uzgodnionego mi dzy stronami. Sama zmiana stawki podatku VAT nie jest
wi c samoistn podstaw do zmiany tre ci zobowi zania ju cho by z tego wzgl du, e po wzro cie
stawki VAT sprzedawcy nie musz przerzuci zwi kszonego obci enia na nabywców.
Jest przy tym oczywiste, e zwi kszenie stawki VAT na roboty budowlane, którego skutkiem jest
zwi kszenie zakresu zobowi zania podatkowego wykonawcy, prowadzi do zagro enia jego interesu
zwi zanego z opłacalno ci dokonywanej transakcji. Powstaje jednak pytanie, czy zagro enie to mo e
w prosty sposób by przerzucone na zamawiaj cego (inwestora). Przecie przerzucenie wzrostu VAT
na usługi budowlane prowadzi do zwi kszenia zobowi zania inwestora do zapłaty ex post wi kszego
wiadczenia, na którego spełnienie nie musi by przygotowany. W ramach prawa zobowi za
uwzgl dnienie interesu wył cznie jednej strony prowadzi do naruszenia interesu drugiej strony. W
istocie rzeczy problem sprowadza si do kwestii rozkładu ryzyka w umowie o roboty budowlane
zawieranej przez zamawiaj cego z wykonawc i wprowadzenia klauzul zabezpieczaj cych
uzasadnione interesy stron. Zapobiegliwe strony mog konsekwencje ewentualnej zmiany stawki
podatku uregulowa w umowie np. w ten sposób, e wska w umowie cen (wynagrodzenie) netto
zastrzegaj c, e do ceny (wynagrodzenia) b dzie doliczony VAT, ale nie okre laj jego wysoko ci.
Nie wydaje si by natomiast uzasadnione, aby za po rednictwem takich przepisów jak art. 56 kc, czy
te art. 354 kc wkomponowa do tre ci zobowi zania obowi zek zapłaty podwy szonego
wynagrodzenia w razie zmiany stawki podatku VAT. Za tak mo liwo ci opowiedział si S d
Okr gowy.
Podstawowa my l jaka wynika z tych rozwa a sprowadza si do stwierdzenia, e obowi zek zapłaty
zwi kszonego wynagrodzenia przez zamawiaj cego mo e wynika jedynie ze zmiany umowy.
Dotyczy to tak e sytuacji, gdy danie zapłaty zwi kszonego wynagrodzenia jest nast pstwem zmiany
stawki podatku VAT. Trafno tego stanowiska potwierdza art. 629 kc. Stosownie do tego przepisu,
je eli strony okre liły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych
kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarz dzenie wła ciwego
organu pa stwowego zmieniło wysoko cen lub stawek obowi zuj cych dotychczas w obliczeniach
kosztorysowych, ka da ze stron mo e da odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia, z
wyj tkiem nale no ci uiszczonej za materiały lub robocizn przed zmian cen lub stawek. Taka tre
art. 629 kc potwierdza wniosek, e sama urz dowa zmiana czynników wpływaj cych na kalkulacj
wynagrodzenia stron nie wywołuje adnych automatycznych skutków w zakresie tre ci zobowi zania.
3. Je eli strony w umowie nie zawarły stosownych postanowie co do konsekwencji ewentualnej
zmiany stawki podatku VAT wzgl dnie za ich zgod nie doszło do zmiany umowy, to powstaje
problem podstaw prawnych do wprowadzenia modyfikacji postanowie umowy w zakresie wysoko ci
wynagrodzenia wykonawcy. W pierwszym rz dzie nale y rozwa y mo liwo zastosowania w
drodze analogii art. 629 i art. 632 § 2 kc do umowy o roboty budowlane. Tak mo liwo przyj ł S d
Najwy szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 listopada 1998 r. II CKN 913/97 (niepublik.) oraz w
uzasadnieniu wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r. IV CKN 70/2000 (OSNC 2001/1 poz. 9). Odmienne
stanowisko zaj ł natomiast S d Najwy szy w wyroku z dnia 6 maja 2004 r. II CK 315/2003 (OSP
2005/5 poz. 60) podnosz c, e zawarty w art. 656 kc katalog odesła ma charakter zamkni ty. Nale y
jednak zwróci tak e uwag na wyrok S du Najwy szego z dnia 27 lipca 2005 r. II CK 793/2004
(Gazeta Prawna 2005/146 str. 21), w którym wyra ano pogl d, e: „Je li zlecaj cy roboty budowlane
podpisali umow z wykonawc , w której ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, to jeszcze nie oznacza, e
mog przy nim pozosta . Chocia przepisy mówi , e przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie mo na
da jego podwy szenia, s sytuacje, w których wykonawca mo e tego da . Takie okoliczno ci
powinien ustali s d” .
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Wynika z tego, e zagadnienie zastosowania art. 629 i 632 § 2 kc do umów o roboty budowlane jest
wysoce sporne w orzecznictwie S du Najwy szego. Wydaje si , e przekonuj ce jest stanowisko, i w
sytuacji, gdy strony w umowie o roboty budowlane zastosowały jeden z uregulowanych w Kodeksie
cywilnym w przepisach dotycz cych umowy o dzieło systemów wynagrodzenia (ryczałtowe,
kosztorysowe), to wówczas w drodze analogii nale y stosowa wła ciwe przepisy dotycz ce umowy o
dzieło; je eli za zastosowały wynagrodzenie innego rodzaju, to wówczas w rachub wchodzi art.
357[1] kc. Odno nie zastosowania art. 357[1] § 1 kc wskaza nale y, e w uchwale z dnia 24 czerwca
1994 r. III CZP 79/94 (OSNCP 1994/12 poz. 240) S d Najwy szy nie wykluczył, e zmiana
ustawodawstwa mo e by uznana - w okoliczno ciach konkretnej sprawy - za „nadzwyczajn zmian
stosunków” . Tak e w literaturze przedmiotu wskazuje si , e zasadnicze i zaskakuj ce zmiany stawek
celnych lub podatkowych mog by kwalifikowane jako nadzwyczajna zmiana stosunków. Chodzi
wi c o okoliczno ci, które nie zostały obj te typowym ryzykiem umownym, a ponadto s obiektywne i
niezale ne od stron.
Doda nale y, e zmianom umowy dokonywanym na podstawie wskazanych przepisów nie stoi na
przeszkodzie art. 76 ustawy (3) z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, na podstawie
której zawarły umow strony niniejszego sporu. Zwi kszenie wynagrodzenia odpowiednio do wzrostu
stawki podatku VAT nie musi oznacza konieczno ci zmiany tre ci oferty, a ponadto jest to zmiana,
której - przynajmniej w niektórych sytuacjach - nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia
umowy.
Z tych wzgl dów podj to uchwał o tre ci, jak w sentencji.
5.2.Glosa Ryszarda Szostaka do Uchwały S du Najwy szego158 z dnia 21 lipca 2006 r.
Glosowana uchwała S du Najwy szego ma du e znaczenie dla bie cej praktyki zamówie
publicznych. Trafna sentencja uchwały wymaga jednak rozwini cia, poniewa dopuszczalno zmiany
umowy o zamówienie publiczne jest ograniczona, argumentacja zawarta w uzasadnieniu mo e okaza
si niewystarczaj ca.
S d Najwy szy trafnie ustalił, e według art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050)
wynagrodzenie nale ne wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane obejmuje podatek VAT.
Wykonawca nie mo e wi c
da zwi kszenia tego wynagrodzenia w przypadku ustawowego
podwy szenia stawki podatku VAT. Sama zmiana stawki nie stanowi bowiem samoistnej podstawy
zmiany tre ci zobowi zania pieni nego, chyba e co innego wynikałoby ze szczególnego przepisu
prawa. W przepisach nowej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535) brakuje takiej podstawy. Oznacza to, e ryzyko wzrostu stawek podatku VAT przy
umowach o roboty budowlane zawartych przed 1 maja 2004 r. ponosz w zasadzie wykonawcy.
Wyj tki s trzy, a mianowicie stawka podatku VAT mo e ulec podwy szeniu gdy strony z góry w
umowie dopu ciły klauzul wzrostu wynagrodzenia wraz ze wzrostem stawki podatku VAT,
podwy szenia wynagrodzenia mo e dokona s d na danie wykonawcy w ramach „nadzwyczajnej
zmiany stosunków”, dobrowolna korekta wynagrodzenia mo e nast pi w wyniku zmiany umowy.
Jednak e ta ostatnia alternatywa w zamówieniach publicznych z uwagi na zakaz art. 144 ustawy z 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, dalej: pzp).
Zgodnie z tym przepisem, pod rygorem niewa no ci zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy
w stosunku do tre ci oferty stanowi cej podstaw wyboru wykonawcy, chyba e konieczno takich
zmian wynika z okoliczno ci, których nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te s korzystne dla zamawiaj cego (przepis ten odnosi si tak e do umów zawartych przed
wej ciem w ycie nowego prawa zamówie publicznych, je li były one kontynuowane po 6 marca
2004 r.). Trzeba zgodzi si z pogl dem Urz du Zamówie Publicznych (stanowisko opublikowane na
stronie Urz du Zamówie Publicznych w dziale opinie, poz. 8 (www.uzp.gov.pl), e ustawowa zmiana

158

Szostak Ryszard „Glosa” , „Finanse Komunalne” 2007 Nr 4, s. 71 – 75,
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stawki podatku VAT nie mo e by uznana za okoliczno , której nie mo na było przewidzie , je li
była ona wcze niej zapowiadana (ogłoszono projekt), a ponadto w wietle art.144 dopuszczalne s
tylko zmiany „konieczne”. Pozostałe za wyj tki (dwa) mo liwe s w warunkach nadzwyczajnych,
usprawiedliwiaj cych przerzucenie cho by tylko cz ci ryzyka gospodarczego podwy ki stawki
podatku VAT na zamawiaj cego.
Przed ich obja nieniem nale y zwróci uwag na istotn okoliczno ujawniaj c si w komentowanej
sprawie, a mianowicie, e zawarta mi dzy stronami w lutym 2002 r. umowa o zamówienie publiczne
była co najmniej dwukrotnie nowelizowana w zakresie wydłu enia terminu wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 4 pzp (art. 35 ust.1 pkt 5 poprzednio obowi zuj cej ustawy o zamówieniach
publicznych z 1994 r.), wyznaczenie terminu spełnienia wiadczenia niepieni nego nale y do
istotnych warunków zamówienia. Dlatego dopuszczalno jego przedłu enia podlega ograniczeniom z
art. 144 pzp (art. 76 ustawy z 1994 r.). W praktyce wi kszo aneksów do umów o zamówienie
publiczne wydłu aj cych terminy ich realizacji to zmiany bezprawne, wymuszone przez
niesumiennych wykonawców, niekiedy w obawie przed odpowiedzialno ci odszkodowawcz lub
konsekwencjami kar umownych ( w wietle art. 5 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) nieustaleni nale no ci
pieni nej jednostki sektora finansów publicznych, ustalenie jej w wysoko ci ni szej, niedochodzenie
albo dopuszczenie do jej przedawnienia stanowi uchybienie karalne). Tymczasem spó nienie w
realizacji zamówionych robót budowlanych nie poci ga wyga ni cia umowy, lecz co najwy ej
zamawiaj cy mo e umow wypowiedzie , je eli spó nienie jest znaczne (bli ej o tym: R. Szostak:
Bieg niektórych terminów w prawie zamówie publicznych, cz. II, „Zamówienia publiczne –
Doradca” 2005, nr 6, s. 13 – 15). Poza tym w orzecznictwie zaznaczył si pogl d, e strona
pozostaj ca w zwłoce z wykonaniem zamówienia nie mo e liczy na ochron i domaga si
podwy szenia wynagrodzenia spowodowanego ogólnym wzrostem cen, nawet w okoliczno ciach
nadzwyczajnych (por. zwłaszcza wyrok S du Najwy szego z 9 marca 1990 r. (IV CR – 867/99), OSN
CP, nr 5 – 6, poz. 76).
Dopuszczenie indeksacji wynagrodzenia kosztorysowego (przy wynagrodzeniu ryczałtowym
indeksacja jest wykluczona, poniewa do jego istoty nale y zapewnienie trwało ci sumy ekwiwalentu
pieni nego. Dlatego wła nie według art. 632 § 1 Kc, je eli strony umówiły si o wynagrodzenie
ryczałtowe, wykonawca nie mo e da jego podwy szenia, chocia by w czasie zawarcia umowy nie
mo na było przewidzie rozmiaru lub kosztów prac) lub innego rodzaju wynagrodzenia
dopuszczaj cego mechanizm zmiany jego wysoko ci, stosownie do spodziewanej okoliczno ci w
trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT) nie budzi adnych w tpliwo ci, tak e w
sferze zamówie publicznych (bli ej o tym: R.Szostak: Kształtowanie wynagrodzenia pieni nego w
umowie o dzieło – uwagi na tle do wiadcze praktyki i orzecznictwa. Studia z prawa cywilnego i
gospodarczego. Ksi ga pami tkowa dedykowana Profesor Czesławie uławskiej, Kraków 2000, s. 214
i nast.). Chodzi tu bowiem o samoczynn korekt wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron
wyra onej w umowie, a nie o nowelizacj umowy zakazan z mocy art. 144 pzp. Obliczenie
ewentualnego wzrostu indeksowanego wynagrodzenia stanowi wi c czynno wykonawcz wzgl dem
umowy, o charakterze wył cznie deklaratywnym, a nie kształtuj cym (por. zwłaszcza: S. Buczkowski:
Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1972, s.1263). Dlatego dopuszczenie kryterium zmiany
wynagrodzenia musi by na tyle skonkretyzowane w umowie, aby nie wymagało adnych
dodatkowych uzgodnie . Obowi zuj cy w stanie faktycznym komentowanej sprawy art. 51 ust.1
ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó n. zm.)
wymagał jednak od jednostek sektora finansów publicznych ustalenia z góry w dniu zawierania
transakcji maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania pieni nego, co ł czyło si z
wyznaczeniem dopuszczalnego pułapu jego ewentualnego wzrostu.
Wykluczaj ca jak kolwiek waloryzacj lub inn korekt formuła wynagrodzenia ryczałtowego polega
na jednoznacznym ustaleniu (z góry, przy podpisywaniu umowy) sztywnej kwoty z tytułu ostatecznie
skonkretyzowanej nale no ci za cało dzieła (robót), bez podziału na poszczególne składniki
wynagrodzenia. Ryczałtowy sposób ustalenia wynagrodzenia wymaga – tak zreszt jak i kosztorys –
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dokładnej znajomo ci potrzebnych nakładów, w przeciwnym razie mo e prowadzi do
niegospodarno ci. W ogóle ryczałt, z uwagi na brak mo liwo ci zmian (wynagrodzenie kosztorysowe
mo e wzrosn z tytułu poniesienia nakładów dodatkowych albo ulec obni eniu w wyniku odst pienia
od nakładów zb dnych), poci ga ryzyko dla obu stron. Chroni c zamawiaj cego przed wzrostem sumy
wynagrodzenia, ryczałt zawiera ryzyko dla wykonawcy, ale z kolei gwarantuje mu pełne
wynagrodzenie, chocia by faktyczne koszt dzieła (robót) okazały si mniejsze. W szczególno ci
odpada w ogóle problem prac dodatkowych. Zamiast za rzekomej potrzeby takich prac wyst puje co
najwy ej niedokładny opis przedmiotu zamówienia. Dlatego ryczałtowy sposób kształtowania
wynagrodzenia mo e mie zastosowanie tylko przy prostych robotach budowlanych, w warunkach
ułatwionej oceny warto ci przedmiotu zamówienia z góry, przed zawarciem umowy, gdy margines
czynników nieprzewidywalnych i zwi zanego z nimi ryzyka gospodarczego jest niewielki (S d
Najwy szy w wyroku z 15 sierpnia 1975 r. (I CR – 462/75), OSP 1978, nr 1, poz. 1, dopu cił
wyj tkowo mo liwo ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego w umowie o zamówienie publiczne.
Ostatnio w orzecznictwie S du Najwy szego zaznaczyła si niezrozumiała rozbie no co do
mo liwo ci analogicznego stosowania do umowy o roboty budowlane przepisów o wynagrodzeniu
przy umowie o dzieło, sygnalizowana równie w powy szej uchwale. Wprawdzie normuj cy
odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło w stosunkach wynikaj cych z umowy o roboty
budowlane art. 656 § 1 Kc nie odsyła wyra nie do art. 628 – 632 Kc, ale nigdy dopuszczalno
wnioskowania per analogiam nie budziła w tym zakresie w tpliwo ci (por. zwłaszcza: S. Buczkowski:
System prawa cywilnego. Prawo zobowi za – cz
szczegółowa, t.3/2. Wrocław 1970, s.470; Z.
Gordon: Umowa budowlana w obrocie uspołecznionym, Toru 1991, s. 94; E. Zieli ska: Prawo umów
budowlanych, Warszawa 1999, s.361 oraz K. Kołakowski: Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga
trzecia – zobowi zania, t.2, s.225).
Podstawowe znaczenie dla pogl du wykluczaj cego mo liwo analogicznego stosowania art. 628 –
632 Kc do umów o roboty budowlane ma powołany w glosowanej uchwale wyrok S du Najwy szego
z 6 maja 2004 r., w wietle którego art. 656 § 1 Kc okre la w sposób enumeratywny zamkni ty okres
odpowiedniego stosowania przepisów po wi conych umowie o dzieło do stosunku prawnego
wynikaj cego z umowy o roboty budowlane, a w wyliczeniu w nim zawartym brakuje odesłania do
art. 628 – 632 Kc. Orzeczenie to spotkało si z krytyk w literaturze (por. zwłaszcza: W. Biało czyk w
glosie do tego wyroku, OSP 2005, nr 5, poz. 60). Teza w nim wyra ona nie została zaakceptowana w
pó niejszym orzecznictwie (por. zwłaszcza wyrok z 27 lipca 2005 r. (II CK – 793/04), „Gazeta
Prawna” 2005, nr 146, s.21). Pogl du tego nie mo na aprobowa . Dopuszczalno jakiegokolwiek
wnioskowania per analogiam uzasadniaj dwie podstawowe okoliczno ci, a mianowicie istnienie tzw.
luki w prawie (brak regulacji wynagrodzenia za roboty budowlane jest bezsporny) oraz podobie stwo
mi dzy stosunkiem rozpoznawalnym a stosunkiem ustawowo uregulowanym. W odniesieniu do
analizowanej sytuacji ta druga przesłanka równie jest spełniona. Wydaje si , e na powy szym
kierunku orzecznictwa, niedostrzegaj cego podobie stwa mi dzy oboma typami kontraktów zaci yła
bezzasadna obawa, aby za wszelk cen umowy o roboty budowlane nie uto samia z umow o dzieło.
Wynika to jasno z argumentacji zapadłych rozstrzygni , gdzie zwracano szczególn uwag na
odr bno obu umów. Tymczasem odr bno ci tej obecnie wła ciwie nikt ju nie kwestionuje. Nie
oznacza to jednak, aby mo na było pomija problem oczywistego podobie stwa istniej cego w
zakresie podstawowych elementów konstrukcyjnych obu umów, tym bardziej e historycznie ujmuj c,
umowa o roboty budowlane wywodzi si wła nie z umowy o dzieło. Wnioskowanie per analogiam
jest znanym od czasów staro ytnych i koniecznym sposobem wykładni przepisów, maj cym
pierwsze stwo przed wnioskowaniem na podstawie ogólnych zasad danej dziedziny prawa.
Wobec powy szego nasuwa si pytanie o podstaw prawn ewentualnego dania podwy szenia
wynagrodzenia wykonawcy za roboty budowlane na drodze s dowej. W literaturze przedmiotu
zaznaczyło si trafne zapatrywanie, zgodnie z którym ograniczenie z art. 144 pzp dotyczy tylko zakazu
renegocjacji umowy bezpo rednio przez same jej strony (por.: T. Siedlecki: Prawo zamówie z
komentarzem, Bydgoszcz – Warszawa 2004, s. 297; J. Baehr Prawo zamówie publicznych.
Komentarz (red. T. Czajkowski), Warszawa 2004, s.314 oraz W. Robaczy ski: Zmiany okoliczno ci a
- 236 -

stabilizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego „Finanse Komunalne” 2005, nr 10, s. 43-44),
nie dotyczy za sytuacji obj tych art. 3571 oraz art. 632 Kc, a tak e przypadku z art. 3581 § 3 Kc, które
jednak w analizowanej sytuacji odpada, poniewa odnosi si do istotnej zmiany siły nabywczej
pieni dza i nie mo e si na niego powoływa przedsi biorca. Celem zakazu z art. 144 pzp jest bowiem
ochrona interesu publicznego poprzez zapobieganie obchodzeniu wyników przetargów lub innych
procedur udzielania zamówie publicznych, zwłaszcza poprzez renegocjacj umowy na niekorzy
zamawiaj cego. Niebezpiecze stwo takie nie wyst puje w sytuacjach obj tych powy szymi
unormowaniami kodeksowymi. Ich wył czenie w obr bie zamówie publicznych pozbawione byłoby
sensu, skoro rozwi zania w nich zawarte maj powszechne zastosowanie (por. art. 138 pzp o
posiłkowym stosowaniu kodeksu do umów o zamówienie publiczne), tym bardziej e decyzj o
dopuszczalnej modyfikacji stosunku umownego na ich podstawie powierzono niezale nemu s dowi.
Odrzucenie mo liwo ci zastosowania przepisów art. 3571 i art. 632 § 2 Kc w zamówieniach
publicznych prowadziłoby niekiedy w praktyce do utraty opłacalno ci transakcji po stronie
wykonawcy w razie zaistnienia nadzwyczajnej zmiany okoliczno ci. Sprzyjałoby wi c „porzucaniu”
placu budowy przez znajduj cych si w przymusowej sytuacji wykonawców. Zamawiaj cego za
nara ałoby na konieczno wypowiedzenia umowy i powtórne udzielenie zamówienia na doko czenie
robót.
Reguluj ce wynagrodzenie kosztorysowe przepisy art. 629 – 631 Kc nie przewiduj mo liwo ci
s dowego jego podwy szenia. W szczególno ci w analizowanej sprawie odpada art. 629 Kc o
zarz dzeniu wła ciwego organu pa stwowego zmieniaj cego wysoko cen lub stawek przyj tych w
obliczeniach kosztorysowych. Otwiera si zatem droga do ewentualnego zastosowania ogólnego art.
3571 Kc. W odniesieniu za do wynagrodzenia ryczałtowego zastosowanie mo e znale art. 632 § 2
Kc stanowi cy lex specialis wzgl dem art. 3571 Kc. Na podstawie tych przepisów przewiduj cych
odst pstwa od zasady pacta sunt sevanda s d mo e zmodyfikowa zobowi zanie pieni ne tak e na
niekorzy zamawiaj cego.
Zgodnie z art. 3571 Kc, je eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie wiadczenia
byłoby poł czone z nadmiernymi trudno ciami albo groziłoby jednej ze stron ra c strat , czego
strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, s d mo e po rozwa eniu interesów stron zgodnie z
zasadami współ ycia społecznego oznaczy sposób wykonania zobowi zania, zmieni wysoko
wiadczenia lub nawet orzec o rozwi zaniu umowy. Podstawowe znaczenie ma tu „nadzwyczajna
zmiana stosunków”(np. kl ska ywiołowa, strajk, epidemia) oraz zagro enie „ra c strat ”, zwłaszcza
w postaci konieczno ci wydania znacznie wi kszych sum pieni nych, ni zakładano. W doktrynie i
orzecznictwie za nadzwyczajn zmian stosunków uznaje si tak e zaskakuj ce zmiany stawek
celnych i podatkowych (por. zwłaszcza: T. Wi niewski: Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga
trzecia – zobowi zania, t.1, Warszawa 2006, s.38 – 39 oraz uchwał S du Najwy szego z 24 czerwca
1994 r. (III CZP – 79/94), OSN C 1994, nr 12, poz. 240). W szczególno ci trzeba tu odnotowa wyrok
S du Najwy szego z 21 kwietnia 2005 r. (III CK – 645/04), w którym wyra ono stanowisko, e
„nadzwyczajn zmian stosunków (art. 3571 Kc) mo e by taka zmiana legislacyjna, której zakres,
kształt i stopie niemo liwe w szczegółach do przewidzenia, wpłyn ły w istotny sposób na sytuacj
maj tkow co najmniej jednej strony umowy”. W sprawie rozstrzygni tej tym wyrokiem pogotowie
ratunkowe w K. domagało si od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu kwoty odpowiadaj cej
wydatkom zwi zanym z realizacj ustawowego obowi zku podwy szenia wynagrodzenia swoim
pracownikom. W pi miennictwie i orzecznictwie (por. wyrok SN z 9 kwietnia 2003 r. (I CKN –
255/01), Lex nr 78890) panuje zgodno co do tego, e nie jest mo liwe zmodyfikowanie na
podstawie art. 3571 Kc stosunku umownego w cało ci wykonanego, albo zobowi zania dotkni tego
zwłok wykonawcy.
Zgodnie z art. 632 § 2 Kc, je eli wskutek zmiany stosunków, której nie mo na było przewidzie ,
wykonanie dzieła groziłoby wykonawcy ra c strat , s d mo e podwy szy ryczałt lub rozwi za
umow . Hipoteza tego przepisu jest nieco w sza ni poprzedniego, ale w przypadku dania
podwy szenia wynagrodzenia nie ma wi kszych ró nic. Jednak e zmiana stosunków w rozumieniu
art. 632 § 2 Kc nie musi by nadzwyczajna, wystarczy aby była nieprzewidywalna, a głównym celem
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tego przepisu jest ochrona wykonawcy przed ra c strat , w tym przed utrat dochodu (por. wyrok
SN z 18 wrze nia 1998 r. (III CKN – 621/97), OSP 1999, nr 1, poz. 9).
Brak okoliczno ci z art. 3571 lub z art. 632 § 2 Kc wyklucza mo liwo s dowego podwy szenia
umówionego wynagrodzenia za roboty budowlane obj te zamówieniem publicznym.
6. ZAMÓWIENIA NA ROBOTY DODATKOWE
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy, mo liwe jest w trybie zamówienia z wolnej r ki ,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, nieobj tych zamówieniem
podstawowym i nieprzekraczaj cych ł cznie 50 % warto ci realizowanego zamówienia, niezb dnych
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało si konieczne na skutek sytuacji
niemo liwej wcze niej do przewidzenia, je eli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie
wysokich kosztów, lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale nione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Zamówienie dodatkowe nie mo e zosta przewidziane w SIWZ. Musi to by takie zamówienie, które
je li nie zostanie zrealizowane, spowoduje brak prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego.
Konieczno realizacji zamówienia dodatkowego nie mo e wynika z braku nale ytej staranno ci lub
w wyniku zaniedba ze strony zamawiaj cego.
Nale y jednak pami ta , e:
1. Realizacja zamówienia dodatkowego musi wynika z okoliczno ci, których wcze niej nie
mo na było przewidzie .
2. Zamówienie dodatkowego mo na udzieli wył cznie w przypadku, gdy przedmiotem
zamówienia podstawowego jest robota budowlana lub usługa.
3. Je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiaj cy w terminie 3
dni od wszcz cia post powania zawiadamia Prezesa UZP o jego wszcz ciu, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
4. Post powanie o udzielenie zamówienia dodatkowego musi zosta nowym protokołem
post powania z negocjacji z wykonawc , spełniaj cym wymogi ustawy.
5. Zamówienie dodatkowe jest to nowe zamówienie realizowane w procedurze zamówienia z
wolnej r ki które ko czy si zawarciem nowej umowy. Dopiero po jej podpisaniu mo e doj
do realizacji zamówienia dodatkowego.
Zamawiaj cy powinien wykaza , e zachodz odpowiednie przesłanki zastosowania trybu z wolnej
r ki na udzielenie zamówienia dodatkowego. Moim zdaniem zamawiaj cy w przypadku udzielenia
zamówienia dodatkowego powinien sporz dzi stosowny protokół konieczno ci wykonania robót
budowlanych lub usług, w którym nale y opisa mi dzy innymi konieczno realizacji robót/usług
nieprzewidzianych w SIWZ i w umowie, ze szczególnym uwzgl dnieniem, czy musz zosta
udzielone dotychczasowemu wykonawcy, czy nie były nieobj te zamówieniem podstawowym i nie
przekraczaj 50% warto ci realizowanego zamówienia.
Zamawiaj cy za podstaw ustalenia warto ci zamówienia dodatkowego winien przyj warto
przedmiotu zamówienia przyj t w umowie o zamówienie publiczne. Jest to wi c warto obejmuj ca
podatek od towarów i usług.
Nie jest mo liwe udzielenie zamówienia dodatkowego w sytuacji gdy przewidziano wykonanie
zamówienia podstawowego za cen ryczałtow . Zgodnie z art. 632 Kc, je eli strony umówiły si o
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmuj cy zamówienie nie mo e
da
podwy szenia
wynagrodzenia, chocia by w czasie zawarcia umowy nie mo na było przewidzie rozmiaru lub
kosztów prac.Skutki finansowe bł dów w opisie przedmiotu zamówienia obci aj wykonawc
zamówienia. To wykonawca winien przewidzie wszystkie okoliczno ci, które mog mie wpływ na
cen zamówienia.
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7. ZWROT ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY - ZADANIE
MERYTORYCZNEGO WYDZIAŁU
Zamawiaj cy zwraca, z wyj tkiem kwoty okre lonej w umowie pozostawionej na zabezpieczenie
roszcze z tytułu r kojmi za wady lub gwarancji jako ci, zabezpieczenie nale ytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiaj cego za nale ycie
wykonane. Naczelnik merytorycznie wła ciwego wydziału składa na pi mie wniosek do Wydziału
Finansowego o konieczno ci zwrotu oferentowi wniesionego zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy. Wniosek winien ponadto zawiera
informacj o ewentualnych potr ceniach cz ci
wniesionego zabezpieczenia. Wniosek nale y sporz dzi na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 75. Wniosek podpisuje naczelnik merytorycznego wydziału. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszcze z tytułu r kojmi za wady lub gwarancji jako ci winna by zwrócona nie
pó niej ni w 15 dniu po upływie okresu r kojmi za wady lub gwarancji jako ci. Tryb post powania w
sprawie zwrotu pozostawionej kwoty – jak powy ej.
8. DOKUMENTACJA POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa sporz dza protokół na
druku ZP –1 lub ZP –2 z odpowiednim do trybu post powania zał cznikiem (np. ZP –1/PN) .
Protokół podpisuj wszyscy członkowie Komisji Przetargowej . Po zatwierdzeniu wyników
post powania przez Zarz d Powiatu protokół podpisuje Pełnomocnik Do protokołu zał cza si
niezb dne w danym rodzaju post powania, pozostałe druki ZP. Ponadto Sekretarz Komisji
Przetargowej zał cza pozostałe dokumenty zwi zane z tym post powaniem. W ród zał czników
ustawa wymienia:
- oferty,
- opinie biegłych,
- o wiadczenia (np. o wiadczenia osób wykonuj cych czynno ci w post powaniu o udzielenie
zamówienia o braku lub istnieniu okoliczno ci skutkuj cych ich wykluczeniem z udziału w
post powaniu oraz inne o wiadczenia składane podczas post powania zarówno przez
wykonawców, jak i zamawiaj cego,
- informacj z zebrania wykonawców zwołanego w celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych
tre ci SIWZ,
- zawiadomienia (np. zawiadomienie wykonawców uczestnicz cych w post powaniu o wniesieniu
protestu, jego tre ci i zarzutach, zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiaj cego w tek cie
oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty,
zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z post powania, zawiadomienie o odrzuceniu oferty,
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomienie o uniewa nieniu post powania),
- wnioski (np. wnioski o dopuszczenie do udziału w akcji elektronicznej, wnioski komisji
konkursowej o uniewa nieniu konkursu, wnioski uczestników konkursu o przekazanie regulaminu
konkursu, wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu maj cym na celu udzielenie koncesji
na roboty budowlane, wniosek zamawiaj cego o wszcz cie post powania na zasadach szczególnych
do ministra wła ciwego do spraw zagranicznych w przypadku zamówienia prowadzonego
placówk zagraniczn , wniosek wykonawcy o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia ),
- inne dokumenty i informacje składane przez zamawiaj cego i wykonawców,
- umow w sprawie zamówienia publicznego.
Wszystkie druki i pisma znakowane s symbolem wła ciwego merytorycznie wydziału oraz zgodnie z
postanowieniami „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach” i „Instrukcji
Kancelaryjnej dla Organów Powiatu”.
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Wszystkie druki u yte w toku post powania o udzielenie zamówienia publicznego nale y w kolejno ci
ponumerowa od najni szej do najwy szej numeracji. (np. ZP1, ZP11, ZP12 itd.). Nale y równie
ponumerowa pozostałe dokumenty nadaj c im kolejn numeracj . Wszystkie druki i dokumenty
powstałe w toku danego post powania o udzielenie zamówienia publicznego nale y wpisa do „Spisu
spraw”, którego wzór okre la „Instrukcja Kancelaryjna dla Organów Powiatu”. Przy oznaczaniu spraw
w Starostwie Powiatowym stosuje si jednolit pozycj rzeczowego wykazu akt – 3450 Zamówienia
Publiczne, np. BZ.III. 3450 - .... / 03. Nale y dokona wydzielenia ka dego zamówienia publicznego
z teczki w osobne zbiory, zakładaj c podteczki, które otrzymuj znak akt macierzystej teczki oraz
hasło z dodaniem nazwy sprawy wydzielonej ( § 16 ust. 1 „Instrukcji Kancelaryjnej dla Organów
Powiatu”), np. BZ.III. 3450 – 1 / 04 Zamówienia Publiczne – Zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w
Pabianicach.
9. UDOST PNIANIE DOKUMENTÓW POST POWANIA
Zgodnie z art. 8 ustawy post powanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z
zał cznikami jest jawny. Zał czniki do protokołu udost pnia si po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty s jawne od chwili ich
otwarcia – art. 96 ust. 3. Ustawa tak e precyzuje, i nie mo na zapozna si z zawarto ci ofert przed
upływem terminu ich otwarcia. Nie ujawnia si informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składaj c ofert
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, e nie mog by one udost pniane innym uczestnikom
post powania – art. 96 ust.4 ustawy.
Z tre ci cytowanego przepisu expressis verbis wynika, i protokół oraz wszelkie o wiadczenia i
za wiadczenia składane w trakcie post powania stanowi ce zał czniki do protokołu s jawne i
powinny by udost pniane do wgl du wszystkim zainteresowanym osobom, bez wzgl du na istnienie
interesu prawnego oraz faktycznego.
Bior c natomiast pod uwag , i protokół sporz dzany jest podczas prowadzenia post powania, jego
udost pnienie winno mie miejsce na ka de danie zainteresowanego, zarówno w trakcie jego
trwania jak i po zako czeniu.
W stosunku do obowi zku ujawniania tre ci niektórych dokumentów składanych w trakcie
post powania, ustawa wprowadza pewne wyj tki:
- zakaz ujawniania ródła zapytania przy udost pnianiu tre ci wyja nienia (art. 38 ust. 2),
- zakaz ujawniania tre ci prowadzonych negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia
(art. 65) oraz negocjacji z ogłoszeniem (art. 58 ust. 3 ).
W przypadku w tpliwo ci komu mo na udost pnia dokumentacj post powania, nale y wzi pod
uwag normy prawne zawarte w innych aktach normatywnych, które nakładaj na niektórych
zamawiaj cych obowi zek udost pniania dokumentacji równie podmiotom nie b d cym uczestnikom
post powania. Zgodnie z art. 2 z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej159 prawo
dost pu do informacji publicznej przysługuje ka demu, niezale nie od istnienia interesu prawnego lub
faktycznego. Tre
art. 6 tej ustawy wymienia zakres informacji publicznych podlegaj cych
udost pnieniu, mi dzy innymi informacji o maj tku publicznym, długu publicznym oraz ci arach
publicznych (pkt.5 lit. c, f, h). Wyra enie „ w szczególno ci” u yte w cytowanym przepisie, wiadczy
o tym, i wymienia on jedynie przykładowy katalog informacji publicznej. W opinii Departamentu
Prawnego Urz du Zamówie Publicznych za informacj publiczn dost pn ka demu nale y uzna
informacje zwi zane z udzielaniem zamówie publicznych.
Zakres dokumentacji obj tej zasad jawno ci nie budzi zastrze e . Budzi je natomiast tryb
udost pniania protokołu z zał cznikami. Został on uregulowany w rozporz dzeniu Prezesa Rady

159

Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pó n. zm.
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Ministrów w sprawie protokołu post powania o udzielenie zamówienia publicznego . Zgodnie z § 5
ust.1 zamawiaj cy umo liwia w swojej siedzibie sporz dzanie kserokopii lub odpisów protokołu wraz
z zał cznikami. Natomiast § 5 ust. 2 stanowi, i zamawiaj cy przesyła na wniosek wykonawcy kopi
protokołu. Szeroko poj ty obrót dokumentacj (informacj ) obejmuj cy udost pnianie protokołu nie
został unormowany zadawalaj co. Przede wszystkim poza regulacj pozostawiono kwesti terminu
udost pnienia protokołu, a wykonawca przed dokonaniem okre lonych czynno ci mo e potrzebowa
pewnych informacji zawartych w protokole. W razie zwłoki nie b dzie mógł bra udziału w
post powaniu. Przy poszukiwaniu odpowiedzi, w jakim terminie zamawiaj cy powinien udost pni
kopi protokołu, nale y odró ni bezpo redni wgl d do protokołu od przesłania jego kopii. Wydaje
si , e w lepszej sytuacji jest wykonawca chc cy skorzysta z protokołu bezpo rednio, na co wskazuje
zwrot „zamawiaj cy umo liwia w swojej siedzibie ....”. Z takiego sformułowania mo na
wyinterpretowa niezwłoczno udost pnienia. Natomiast nawet daleko id ca wykładnia nie wskazuje
na termin przesłania kopii. Nieuregulowanie tak wa nej kwestii mo e prowadzi do naruszenia
jawno ci oraz zasady równego traktowania. Ustawa jest konglomeratem przepisów i odesła do
ró nych gał zi prawa. Przepis art. 14 ustawy stanowi, e do czynno ci podejmowanych przez
zamawiaj cego i wykonawców w post powanie o udzielenie zamówienia publicznego stosuje si
przepisy kodeksu cywilnego, je eli przepisy ustawy nie stanowi inaczej. Tu jednak nie mamy do
czynienia ze wiadczeniem b d cym przedmiotem zobowi zania jednej ze stron. Udost pnienie
protokołu jest czynno ci techniczn , a odesłanie do Kc. zwi zane jest z faktem, e mi dzy
zamawiaj cym a wykonawc nawi zuje si stosunek cywilnoprawny.
Tak e przepisy Kodeksu post powania administracyjnego nie mogłyby znale tu zastosowania, bo na
ich podstawie wykonywane s jedynie pewne władcze rozstrzygni cia Prezesa Urz du Zamówie
Publicznych.
Najodpowiedniejsza wydaje si ustawa o dost pie do informacji publicznej, bo cho zamówienie
publiczne jest odr bn kategori poj ciow , to informacja o nim mie ci si b dzie w poj ciu
„informacja publiczna”.
Norma kolizyjna zawarta w art. 2 ust.1 ustawy o dost pie do informacji publicznej wył cza stosowanie
jej przepisów tylko w sytuacji, w której inna ustawa reguluje ten sam zakres. W ustawie nie ma
regulacji dotycz cej terminu udost pnienia kopii protokołu, wi c z pewno ci ustawa o dost pie do
informacji publicznej znajdzie tu zastosowanie. Termin udost pnienia informacji uregulowany został
w art. 13 ust. 1 ustawy o dost pie do informacji publicznej, w my l którego udost pnienie informacji
publicznej na wniosek nast puje bez zb dnej zwłoki, nie pó niej jednak ni w terminie 14 dni od dnia
zło enia wniosku, z zastrze eniem art. 13 ust.2 i art. 15 ust.2. Ust. 2 art. 13 stanowi, i je eli
informacja publiczna nie mo e by udost pniona w terminie okre lonym w ust. 1, podmiot
obowi zany do jej udost pnienia powiadamia w tym terminie o powodach opó nienia oraz o terminie,
w jakim udost pni informacj , nie dłu szym jednak ni 2 miesi ce od dnia zło enia wniosku.
Art. 10 ust. 2 ustawy o dost pie do informacji publicznej stanowi, i informacja publiczna, która mo e
by niezwłocznie udost pniona, jest udost pniana w formie ustnej lub pisemnej. Zastrze enie „która
mo e” zwi zane jest nie z jawno ci lub poufno ci okre lonych informacji, lecz ewentualn
konieczno ci ich przetworzenia. Tak wi c to wzgl dy techniczne mog mie wpływ na ow
„niezwłoczno ”. Z protokołem post powania o zamówienie publiczne sprawa jest prosta: zgodnie z
art. 9 ust. 1 ustawy prowadzi si go w formie pisemnej, i taki jest gotowy do udost pnienia. Oznacza
to, e jego kopia powinna by udost pniona niezwłocznie.
10. GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawcy robót budowlanych mog
da od zamawiaj cego gwarancji zapłaty za zrealizowane
roboty budowlane. Równie jednostki sektora finansów publicznych zobowi zane do wyboru
wykonawcy w wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego musz na
danie
wykonawcy robót budowlanych okaza stosown gwarancj zapłaty.
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Ustaw z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane160, stosuje si do umów,
których przedmiotem jest wykonywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowlane. Ustawa ta poj cie robót budowlanych definiuje jako budow , rozbudow , nadbudow
oraz przebudow obiektu budowlanego, a tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym remontem jest wykonywanie w istniej cym
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowi cych bie cej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych
innych ni u yto w stanie pierwotnym.
Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane dotyczy wszystkich umów o wykonanie robót
budowlanych bez wzgl du na:
- kwot nale n za zrealizowanie przedmiotu umowy,
- potencjał wykonawcy,
- potencjał zamawiaj cego,
- termin realizacji umowy.
Na gruncie obowi zuj cych przepisów ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane musz mi dzy
innymi stosowa podmioty obowi zane dokona wyboru wykonawcy tych robót w wyniku
post powania o udzielenie zamówienia publicznego. Tryb, w jakim dokonano wyboru wykonawcy nie
ma wpływu na obowi zki zamawiaj cego wynikaj cej z przepisów tej ustawy. Ustawa ta umo liwia
ka demu wykonawcy robót budowlanych za danie od zamawiaj cego, aby ten bez wzgl du na etap
zaawansowania prowadzonych prac przedstawił gwarancj zapłaty nale nego wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane w ramach zawartej umowy roboty budowlane.
Gwarancja zapłaty mo e by przedstawiona w formie:
- gwarancji bankowej
- gwarancji ubezpieczeniowej
- akredytywy bankowej
- por czenia bankowego udzielonego wykonawcy robót budowlanych
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane musi jednoznacznie okre la :
- robot budowlan , której dotyczy,
- beneficjenta gwarancji (tj. wykonawc robót budowlanych),
- wysoko sumy gwarancyjnej
- termin zapłaty za wykonanie robót budowlanych obj tych przedmiotem zawartej umowy.
Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest aktem prawnym, który w zdecydowanie
uprzywilejowanej sytuacji stawia prawa wykonawcy ponad prawami zamawiaj cego. Wykonawca
robót budowlanych ma wobec zamawiaj cego prawo do:
- zgłaszania dania przedstawienia stosownej gwarancji zapłaty nale nych roszcze ,
- wstrzymania si od wykonywania robót obj tych umow , je eli zamawiaj cy nie przedstawi
w wyznaczonym terminie odpowiedniej gwarancji zabezpieczaj cej zapłat ,
- wstrzymania si od oddania obiektu zamawiaj cemu w przypadku braku odpowiedniej gwarancji
zabezpieczaj cej nale n płatno ,
- odst pienia od umowy z winy zamawiaj cego, je eli po wyznaczeniu (na pi mie) dodatkowego
terminu na przedstawienie zapłaty, zamawiaj cy jej nadal nie przedstawia.
Ustawa przewiduje równie , i zamawiaj cy nie mo e przez czynno prawn wył czy lub
ograniczy prawa wykonawcy do
dania gwarancji zapłaty. Wypowiedzenie umowy
spowodowane daniem gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest bezskuteczne.
Na mocy tej ustawy brak w wyznaczonym terminie wystarczaj cej gwarancji zapłaty stanowi
przeszkod w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn dotycz cych zamawiaj cego i uprawnia
wykonawc do dania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym
artykułem zamawiaj cy nie mo e odmówi zapłaty wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła, je eli
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przyjmuj cy zamówienie był gotów je wykona , lecz doznał przeszkody z przyczyn dotycz cych
zamawiaj cego. Jednak w przypadku takim zamawiaj cy mo e odliczy to, co przyjmuj cy
zamówienie oszcz dził z powodu niewykonania dzieła.
Ustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane bez wzgl du na form , w jakiej zostanie ona
przyj ta, wi e si z poniesieniem stosownych opłat. Stron ponosz c opłaty jest zamawiaj cy. Ma
on jednak prawo do dania zwrotu przynajmniej cz ci poniesionych opłat. Zgodnie z § 4 ust. 3
ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zamawiaj cy mo e da
zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w cz ci, w jakiej dokonał terminowej zapłaty za
wykonanie robót budowlanych. Zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty dokonuje si w
wysoko ci powszechnie przyj tej, nieprzekraczaj cej 2% gwarantowanej kwoty. Zatem je eli
gwarant za da prowizji z tytułu udzielonej gwarancji wy szej ni 2 % gwarantowanej kwoty, ró nic
b dzie musiał pokry ze swych rodków zamawiaj cy.
Nale y zaznaczy , e wykonywanie uprawnie przewidzianych przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003
r. nie narusza przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowi za i skutkach ich niewykonania.
10.1. Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
USTAWA161
z dnia 9 lipca 2003 r.
o gwarancji zapłaty za roboty budowlane162
Art. 1. Ustaw stosuje si do umów, których przedmiotem jest wykonywanie robót budowlanych
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Art. 2. 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancj zapłaty”, udziela
si w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych.
2. Gwarancj zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a tak e akredytywa bankowa
lub por czenie banku udzielone wykonawcy robót budowlanych na zlecenie zamawiaj cego
wykonanie tych robót.
Art. 3. 1. Nie mo na przez czynno prawn wył czy ani ograniczy prawa do
dania
gwarancji zapłaty.
2. Wypowiedzenie umowy spowodowane daniem gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.
Art. 4. 1. Wykonawca robót budowlanych mo e w ka dym czasie da od zamawiaj cego
gwarancji zapłaty do wysoko ci ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, wynikaj cego z
umowy oraz ze zlece dodatkowych.
2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie
wysoko ci okre lonej w ust. 1.

daniu dalszych gwarancji do ł cznej

3. Zamawiaj cy mo e da zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w cz ci, w jakiej
dokonał terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, z zastrze eniem ust. 4.
4. Zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty dokonuje si w wysoko ci powszechnie
przyj tej, nieprzekraczaj cej 2 % gwarantowanej kwoty.
Art. 5. 1. Je eli wykonawca nie uzyska wystarczaj cej gwarancji zapłaty w odpowiednim,
wyznaczonym przez siebie terminie, uprawniony jest do wstrzymania si od wykonywania robót i
oddania obiektu zamawiaj cemu.
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2. Po wyznaczeniu na pi mie dodatkowego terminu do udzielenia gwarancji zapłaty i jego
bezskutecznym upływie wykonawca uprawniony jest do odst pienia od umowy z winy
zamawiaj cego.
3. Brak wystarczaj cej gwarancji zapłaty stanowi przeszkod w wykonywaniu robót
budowlanych z przyczyn dotycz cych zamawiaj cego i uprawnia wykonawc do
dania
wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego.
Art. 6. Wykonywanie uprawnie przewidzianych przepisami niniejszej ustawy nie narusza
przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowi za i skutkach ich niewykonania.
Art. 7. Przepisów ustawy nie stosuje si do umów zawartych przed dniem wej cia w ycie
ustawy.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11. REJESTR ZAMÓWIE PUBLICZNYCH
Sekretarz Komisji prowadzi w formie elektronicznej „Centralny Rejestr Udzielonych Zamówie
Publicznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach” na formularzu zgodnym z tre ci
zał cznika Nr 76, z podziałem na poszczególne rodzaje zamówie ( dostawy, usługi, roboty
budowlane).
12. SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH
Pełnomocnik sporz dza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach. Sprawozdanie nale y przekaza Prezesowi Urz du do dnia 1 marca ka dego roku
nast puj cego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie nale y sporz dzi na drukach
okre lonych w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz
sposobu przekazywania163. Stosownie do postanowie art. 98 ust. 2 ustawy sprawozdanie to
Pełnomocnik przekazuje Prezesowi Urz du w terminie do dnia 1 marca ka dego roku nast puj cego
po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Druk rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach
publicznych Pełnomocnik przesyła do Urz du Zamówie Publicznych w wersji elektronicznej, a w
przypadku braku mo liwo ci przekazania drog elektroniczn – drog pocztow .
13. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI POST POWANIA
Cało dokumentacji powstałej w wyniku danego post powania o udzielenie zamówienia publicznego
przechowuje merytorycznie wła ciwy wydział. który zobowi zany jest, przez okres 4 lat od
zako czenia post powania o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania ofert i
pozostałych dokumentów post powania w sposób gwarantuj cy ich nienaruszalno – art. 97 ust.1
ustawy.
Nale y zwróci uwag na zapis art. 97 ust. 2 ustawy, stanowi cy e zamawiaj cy zwraca
wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, zło one przez nich plany,
projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
14. ZAWIADOMIENIE O WSZCZ CIU KOLEJNEGO POST POWANIA
Komisja Przetargowa w przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia
zamawiaj cy na wniosek wykonawcy, który ubiegał si o udzielenie zamówienia, zawiadamia o
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wszcz ciu kolejnego post powania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia (art. 93 ust. 5 ustawy ). Zawiadomienie Komisja Przetargowa
sporz dza na formularzu zgodnym z tre ci zał cznika Nr 77 .
mgr Karol Klimek
Pabianice, dnia 26 maja 2007 r.

Niniejsze opracowanie mo e by wykorzystywane
wył cznie do przygotowania i przeprowadzenia
post powa o udzielenie zamówienia publicznego
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz
powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
Kopiowanie, powielanie oraz udost pnianie osobom trzecim
bez zezwolenia wła ciciela praw autorskich jest zabronione
Wszelkie prawa zastrze one:
Karol Klimek Sekretarz Powiatu Pabianickiego
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