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Zastosowane symbole

Definicja; wyliczenie Przyk∏ad; wzór; propozycja 
zapisu

Uwaga; zapami´taj Orzecznictwo

Doktryna; opinie UZP Nowe regulacje
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Wst´p

Ksià˝ka, która w tej chwili trafia do ràk Czytelników, jest praktycznym poradni-
kiem korzystania z dokumentacji przygotowanej w ramach projektu finansowanego
ze Êrodków Banku Âwiatowego (Grant IDF Nr TF050649) na opracowanie wzorco-
wej dokumentacji przetargowej i wzorów umów w sprawach zamówieƒ publicznych.
Celem opracowania jest doskonalenie i rozwijanie znajomoÊci regulacji zamówieƒ
publicznych wÊród podmiotów uczestniczàcych w post´powaniach o udzielenie za-
mówieƒ publicznych poprzez wsparcie zamawiajàcych w procesie przygotowywania
i przeprowadzania post´powaƒ o udzielenie zamówieƒ publicznych oraz wsparcie
wykonawców uczestniczàcych w procedurach zamówieƒ publicznych. Autorzy majà
nadziej´, ˝e przybli˝ajàc zasady stosowania wzorcowych dokumentów oraz wskazu-
jàc na mo˝liwoÊci i zasady ich modyfikacji, przyczynià si´ do popularyzacji wzorco-
wych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówieƒ publicznych.

Struktura publikacji zosta∏a dostosowana do systematyki wzorcowych doku-
mentów. 

Przyj´liÊmy za∏o˝enie, ˝e poszczególne rozdzia∏y b´dà odpowiadaç klasom
wzorcowych dokumentów. Rozdzia∏ 1. poÊwi´cony jest wzorcowym dokumentom
przetargowym wspólnym dla wszystkich rodzajów zamówieƒ (np. zwiàzanym z po-
wo∏aniem komisji przetargowej, stosowanym w post´powaniu protestacyjnym
i odwo∏awczym, a tak˝e informacjom kierowanym do uczestników post´powania
itp.). W rozdziale 2. „Wzorcowe dokumenty przetargowe specyficzne dla us∏ug”
∏àcznie omawiamy poszczególne wzory specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia na us∏ugi oraz wzorcowe formularze ofert w post´powaniach o udzielenie
zamówienia na us∏ugi. W rozdziale 3. „Wzorcowe dokumenty przetargowe specy-
ficzne dla dostaw” opisujemy wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na dostawy oraz wzorcowe formularze ofert w post´powaniach o udzielenie za-
mówienia na dostawy, czyniàc to w sposób podobny jak w rozdziale 2. w odniesie-
niu do us∏ug. Natomiast rozdzia∏y 4. i 5. traktujà o ogólnych i szczegó∏owych
warunkach umów odpowiednio na us∏ugi i dostawy. Wytyczne do sporzàdzania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane oraz wzory
ofert wraz z formularzami komentujemy w rozdziale 6. „Wzorcowe dokumenty
przetargowe dla robót budowlanych”. Mniej rygorystycznie trzymamy si´ syste-
matyki wzorcowych dokumentów w rozdziale 7. „Umowy na roboty budowlane”,
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gdzie wzory umów na roboty budowlane dla wszystkich typów umów omawiamy
∏àcznie z wytycznymi do opracowania cz´Êci umowy okreÊlajàcej przedmiot zamó-
wienia. Poradnik koƒczy rozdzia∏ 8. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbio-
ru robót budowlanych. Zasady obliczania ceny na roboty budowlane”. 

Poszczególne rozdzia∏y zosta∏y podzielone na punkty i podpunkty poÊwi´cone
odpowiednio pojedynczym dokumentom oraz ich grupom. Dla przyk∏adu, w ramach
rozdzia∏u 1. „Wzorcowe dokumenty przetargowe wspólne dla wszystkich rodzajów
dokumentów” wyodr´bniliÊmy, zgodnie z systematykà wzorcowych dokumentów,
punkt poÊwi´cony grupie dokumentów zwiàzanych z powo∏aniem komisji przetargo-
wej wraz z przewodnikiem. Nast´pnie w podpunktach omawiamy poszczególne do-
kumenty, takie jak wniosek o powo∏anie komisji przetargowej, regulamin komisji
przetargowej itd. Niekiedy dla osiàgni´cia zamierzonej funkcjonalnoÊci Autorzy mu-
sieli odstàpiç od tej regu∏y. Zdarza si´ wi´c, ˝e w przypadku obszernych dokumen-
tów (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wzory umów) nie komentujemy
ich zgodnie z podzia∏em na dokumenty, lecz na jednostki redakcyjne w ramach grup
dokumentów. Gdy wi´c w podpunkcie omawiamy okreÊlonà jednostk´ redakcyjnà,
czynimy to ∏àcznie dla podobnych dokumentów (np. podpunkt 4.2.10 poÊwi´cony
wynagrodzeniu z tytu∏u umowy na us∏ugi odnosi si´ zarówno do ogólnych, jak i szcze-
gó∏owych warunków umowy na us∏ugi). Niekiedy – ze wzgl´du na znaczne rozmiary
dokumentów – nie wprowadzamy oddzielnej punktacji dla poszczególnych jedno-
stek redakcyjnych, lecz grupujemy je tematycznie. Punkty oznaczamy dwiema cyfra-
mi arabskimi, z których pierwsza odpowiada numeracji rozdzia∏u (np. 1.1., 1.2. itd.).
Podpunkty zosta∏y oznaczone trzema cyframi, z których dwie pierwsze wskazujà na
numer rozdzia∏u i punktu (np. 1.1.1., 1.1.2. itd.). Gdy stosujemy podzia∏ wed∏ug jed-
nostek redakcyjnych dokumentów, trzymamy si´ zasady, aby numeracja podpunk-
tów odpowiada∏a numeracji jednostek redakcyjnych dokumentów (np. wspomniany
podpunkt 4.2.10. poÊwi´cony wynagrodzeniu z tytu∏u umowy na us∏ugi odnosi si´ do
punktu 10. ogólnych, jak i szczegó∏owych warunków umowy na us∏ugi). Je˝eli nume-
racja jednostek redakcyjnych wzorcowych dokumentów jest dwucyfrowa (np. 10.1.),
wprowadzamy niekiedy kolejny szczebel podpunktów, który oznaczamy czterema cy-
frami (np. 4.2.10.1.). Tylko w rozdzia∏ach 7. i 8., ze wzgl´du na zbyt skomplikowany
system numeracji jednostek redakcyjnych wzorcowych dokumentów, odstàpiliÊmy
od tej zasady na rzecz uproszczenia systematyki Poradnika.

Najwi´kszà trudnoÊç sprawi∏y Autorom zmiany przepisów prawnych w trakcie
pisania publikacji. W niektórych wypadkach omawiane dokumenty zdezaktuali-
zowa∏y si´, na co zwracamy uwag´ Czytelnikom.

Mamy nadziej´, i˝ niniejsza publikacja pomo˝e zamawiajàcym w przygotowa-
niu post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, a wykonawcom w uzyski-
waniu zamówieƒ.

Autorzy
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Rozdzia∏ 1.
Wzorcowe dokumenty przetargowe wspólne
dla wszystkich rodzajów zamówieƒ

1.1. Wzory dokumentów zwiàzanych z powo∏aniem komisji
przetargowej wraz z przewodnikiem

1.1.1. Wniosek o powo∏anie komisji przetargowej

W post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartoÊç
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60000 euro, zamawiajàcy ma
obowiàzek powo∏ania komisji przetargowej do przeprowadzenia lub przygotowa-
nia post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. W post´powaniach
o wartoÊci szacunkowej nie przekraczajàcej 60000 euro powo∏anie komisji prze-
targowej zale˝y wy∏àcznie od woli zamawiajàcego. 

Decyzj´ o powo∏aniu komisji przetargowej podejmuje kierownik zamawiajàce-
go na pisemny wniosek, w zale˝noÊci od struktury organizacyjnej zamawiajàcego.
Mo˝e to byç zarówno okreÊlona komórka merytoryczna zamawiajàcego bàdê wy-
dzielona komórka do udzielania zamówieƒ publicznych. Pisemny wniosek w∏aÊci-
wej jednostki organizacyjnej zamawiajàcego musi zawieraç okreÊlenie przedmio-
tu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien byç opisany w miar´ dok∏adnie,
wraz z podaniem jego zakresu. We wniosku o powo∏anie komisji przetargowej po-
winny byç wymienione równie˝ osoby, które b´dà wchodzi∏y w sk∏ad takiej komi-
sji, w liczbie nie mniejszej ni˝ trzy.

Komisja przetargowa odgrywa wa˝nà rol´ w procesie przygotowania post´po-
wania, jak i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cz∏onkami komisji muszà wi´c byç
osoby, które rzetelnie i obiektywnie b´dà wykonywa∏y powierzone im czynnoÊci,
kierujàc si´ wy∏àcznie przepisami obowiàzujàcego prawa, posiadanà wiedzà i do-
Êwiadczeniem. Przepisy Pzp nie ograniczajà jednak z góry kr´gu osób, które mo-
gà byç cz∏onkami komisji przetargowej. W jej sk∏ad mo˝na wi´c powo∏aç zarów-
no pracowników zamawiajàcego, jak i osoby zatrudnione np. na podstawie umo-
wy-zlecenia. 

– 13 –



Przepisy nie okreÊlajà, jaka liczba osób po stronie zamawiajàcego ma uczestniczyç
w pracach komisji przetargowej, wyznaczajà jedynie jej dolnà granic´ (min. trzech
cz∏onków), nie ustalajà te˝ charakteru komisji przetargowej. Mo˝e wi´c ona mieç cha-
rakter sta∏y i obs∏ugiwaç wszystkie zamówienia danej instytucji lub byç powo∏ywana
ka˝dorazowo do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego. Powy˝sze
kwestie powinien rozstrzygnàç sam zamawiajàcy w regulaminie komisji przetargowych.

1.1.2. Decyzja/zarzàdzenie/uchwa∏a o powo∏aniu komisji przetargowej

Na pisemny wniosek o powo∏anie komisji przetargowej kierownik zamawiajàcego
wydaje decyzj´, zarzàdzenie wzgl´dnie uchwa∏´ o powo∏aniu komisji przetargowej.
O tym, który z trzech wymienionych rodzajów aktu o powo∏aniu komisji przetargo-
wej jest w∏aÊciwy, decyduje forma organizacyjnoprawna zamawiajàcego, a zw∏aszcza
kierownika zamawiajàcego. W przypadku kierowników zamawiajàcego b´dàcych or-
ganami jednoosobowymi akt ten b´dzie najcz´Êciej przybiera∏ postaç decyzji. 

Najwa˝niejszymi elementami takiej decyzji sà:
• okreÊlenie przedmiotu planowanego zamówienia publicznego,
• ustalenie sk∏adu cz∏onków komisji przetargowej, wraz z przyporzàdkowaniem

funkcji,
• okreÊlenie zakresu obowiàzków poszczególnych cz∏onków komisji przetargo-

wej w celu indywidualizacji odpowiedzialnoÊci za podejmowane czynnoÊci,
• okreÊlenie momentu wszcz´cia prac komisji przetargowej.

Ustalajàc sk∏ad personalny cz∏onków komisji przetargowej oraz okre-
Êlajàc zakres ich obowiàzków, kierownik zamawiajàcego powinien kierowaç si´
nast´pujàcymi wytycznymi: 
• sprawnoÊcià dzia∏ania powo∏ywanej komisji przetargowej,
• indywidualizacjà odpowiedzialnoÊci jej cz∏onków za wykonywane czynnoÊci,
• przejrzystoÊcià prac komisji. 

W wypadku okreÊlenia odpowiedzialnoÊci poszczególnych cz∏onków komisji
przetargowej decydujàce znaczenie b´dzie mia∏ zakres pe∏nomocnictwa do doko-
nania konkretnych czynnoÊci w post´powaniu, udzielony przez kierownika jed-
nostki jako zamawiajàcego. W takiej bowiem sytuacji wyraênie z góry ustalono, i˝
pewne osoby nie b´dà za coÊ odpowiadaç, poniewa˝ ich odpowiedzialnoÊç uleg∏a
instytucjonalizacji1. Tak wi´c, jeÊli komisja przetargowa, jako grupa, decyduje o od-
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rzuceniu konkretnej oferty, to przy odpowiedzialnoÊci zbiorowej cz∏onków komisji
mo˝emy twierdziç, ˝e wina lub zas∏uga sà proporcjonalne do wielkoÊci udzia∏u
w dokonywaniu oceny odrzuconej oferty. Je˝eli bowiem intencja jest wspólna, to
odpowiedzialnoÊç jest równa, bez wzgl´du na piastowane przez niektóre osoby
funkcje w grupie. Choç niewàtpliwie i w tym wypadku istnieje mo˝liwoÊç dystanso-
wania si´ od poglàdów i dzia∏aƒ grupy sformalizowanej w postaci komisji przetar-
gowej. Ka˝dy cz∏owiek mo˝e przecie˝ zachowaç si´ w jednej sytuacji w sposób cha-
rakterystyczny dla siebie, a w innej – zgodnie z zachowaniem ca∏ej grupy. Ta odr´b-
noÊç w stosunku do poglàdów ca∏ej komisji mo˝e przejawiç si´ w zdaniu odr´bnym
do podj´tej decyzji lub dokonanej czynnoÊci, wniesionym przez konkretnego indy-
widualist´, pomimo ˝e nast´pnie b´dzie on zmuszony do zaakceptowania poglà-
dów grupy niezgodnych z jego w∏asnymi poglàdami w sprawie2.

1.1.3. Regulamin komisji przetargowej

Komisj´ przetargowà mo˝na powo∏aç do przeprowadzenia samego post´po-
wania, jak równie˝ wykonania czynnoÊci przygotowujàcych post´powanie. Pzp
przyjmuje jako podstawowy model powo∏ania komisji do przeprowadzenia post´-
powania, a ÊciÊlej – do oceny spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert. Wzorcowy regu-
lamin zak∏ada powo∏anie komisji do przeprowadzenia post´powania od momen-
tu jego wszcz´cia do zakoƒczenia. 

Regulamin komisji przetargowej jest wewn´trznym aktem normujàcym zasa-
dy pracy komisji, okreÊlajàcym zadania, jakie nale˝y wykonaç na ka˝dym etapie
post´powania oraz kto i w jaki sposób ma tego dokonaç. Regulamin ten powi-
nien byç wprowadzony w ˝ycie wewn´trznym aktem normatywnym. Najcz´Êciej
b´dzie to zarzàdzenie bàdê w∏aÊciwa decyzja. Regulamin powinien stanowiç dla
cz∏onków komisji swoisty przewodnik zachowania si´ w procesie udzielania za-
mówienia publicznego. W regulaminie powinny zostaç opisane w porzàdku
chronologicznym wszystkie czynnoÊci komisji, a˝ po z∏o˝enie kierownikowi jed-
nostki propozycji zawierajàcej wskazanie najkorzystniejszej oferty. Poszczegól-
ne rozstrzygni´cia regulaminu nie mogà byç sprzeczne z obowiàzujàcym pra-
wem. Mogà zdarzyç si´ w regulaminie powtórzenia przepisów prawnych, jest to
jednak zbytni i niezupe∏nie potrzebny formalizm, którego nale˝y unikaç. Trzeba
równie˝ pami´taç, ˝e pos∏ugiwanie si´ wzorcowym regulaminem prac komisji
przetargowej nie zwalnia cz∏onków powo∏anej komisji z odpowiedzialnoÊci za
przeprowadzenie post´powania zgodnie z przepisami prawa. W zakresie
nieuregulowanym rozstrzygni´ciami regulaminu zastosowanie b´dà mia∏y za-
wsze przepisy Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz inne przepisy obowiàzujà-
cego prawa.
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Zanim cz∏onkowie komisji przetargowej podejmà jakiekolwiek czynnoÊci
zwiàzane z konkretnym post´powaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
muszà przejÊç weryfikacj´ pod kàtem braku jakichkolwiek przeszkód wp∏ywajà-
cych na ich bezstronnoÊç. Na tym etapie post´powania na pewno b´dà podlega∏y
wy∏àczeniu z toczàcego si´ post´powania osoby które:
• ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia b´dàcego przedmiotem post´powania;
• zosta∏y prawomocnie skazane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´-

powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo dokonane w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych. 

W momencie, kiedy b´dzie ju˝ wiadomo, jacy wykonawcy sà zainteresowani
udzia∏em w konkretnym post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
wy∏àczeniu b´dà podlega∏y osoby wykonujàce czynnoÊci w tym post´powaniu,
je˝eli:
• pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowac-

twa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugie-
go stopnia lub sà zwiàzane z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z wyko-
nawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów zarzàdzajàcych, lub or-
ganów nadzorczych wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia; 

• przed up∏ywem trzech lat od dnia wszcz´cia post´powania o udzielenie zamó-
wienia pozostawa∏y w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcà lub by∏y cz∏on-
kami organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiega-
jàcych si´ o udzielenie zamówienia; 

• pozostajà z wykonawcà w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e
to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci tych osób. 

Je˝eli wy∏àczenie osoby nastàpi w trakcie post´powania, kierownika zamawia-
jàcego powinien przeanalizowaç czynnoÊci jakich dokonywa∏a wy∏àczona osoba,
a nast´pnie dokonaç oceny, czy mogà one mieç wp∏yw na wynik post´powania.
Ocena powinna byç obiektywna i dotyczyç czynnoÊci faktycznie dokonanych w po-
st´powaniu przez osob´ wy∏àczonà. Do czynnoÊci niemajàcych wp∏ywu na wynik
post´powania nale˝à m.in.: otwarcie ofert, wydawanie SIWZ, zamieszczenie
og∏oszenia na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie zamawiajàcego itp3. 

Niezmiernie istotnymi rozstrzygni´ciami regulaminu pracy komisji przetargo-
wej sà kwestie proceduralnych mo˝liwoÊci odwo∏ania cz∏onka z komisji (margines
dowolnoÊci kierownika jednostki czy te˝ przewodniczàcego komisji powinien byç
jak najmniejszy), oraz doraênego wy∏àczenia cz∏onka z prac komisji z uwagi na za-
gwarantowanie bezstronnoÊci. Z pracami w komisji wià˝e si´ równie˝ okreÊlenie
zakresu odpowiedzialnoÊci za dokonane uchybienia. OdpowiedzialnoÊç powinna
byç ponoszona przez ka˝dego cz∏onka komisji w zakresie dokonywanych czynno-
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Êci i powsta∏ej szkody. Wa˝ne jest równie˝ okreÊlenie w post´powaniu zadaƒ, któ-
re powinni realizowaç poszczególni cz∏onkowie komisji. Jest to istotne z punktu
widzenia koordynacji prowadzonego post´powania i ewentualnego nadzoru przez
przewodniczàcego komisji post´pu realizowanych prac. 

Jak wspomniano na wst´pie, zakres zadaƒ komisji mo˝e obejmowaç rów-
nie˝ wykonywanie okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem post´-
powania. Do zasadniczych czynnoÊci przygotowawczych nale˝y w szczególno-
Êci: okreÊlenie przedmiotu zamówienia, oszacowanie jego wartoÊci4, wybór try-
bu, w jakim zostanie udzielone zamówienie oraz przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji post´powania. W takim wypadku regulamin prac komisji prze-
targowej powinien równie˝ uwzgl´dniaç tryb prac komisji przy podejmowaniu
tych czynnoÊci. 

Bardzo cz´sto okreÊlone dzia∏ania cz∏onków komisji przetargowej podykto-
wane sà czynnikami natury wewn´trznej, wynikajàcymi z mo˝liwoÊci dokonywa-
nia swobodnego wyboru z katalogu powinnych zachowaƒ5. Niezmiernie wa˝ne
jest wi´c dok∏adne okreÊlenie norm i sposobu zachowania si´ w okreÊlonych sy-
tuacjach jego uczestników, w szczególnoÊci cz∏onków komisji przetargowej. Te-
mu celowi s∏u˝y m.in. wzorcowy regulamin prac komisji przetargowej, w którym
przyk∏adowo, w pkt V zosta∏y okreÊlone podstawowe prawa i obowiàzki cz∏on-
ków komisji. 

W zakresie przeprowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego komisja jest zobowiàzana do dokonywania wszelkich czynnoÊci techniczno-
prawnych majàcych na celu doprowadzenie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wyznaczeni cz∏onkowie komisji muszà udzielaç wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci
SIWZ. Odpowiedê na zapytanie przygotowujà niezw∏ocznie cz∏onkowie komisji
przetargowej, nast´pnie treÊç wyjaÊnieƒ jest przesy∏ana wszystkim wykonawcom,
którym dor´czono SIWZ. Niektóre tryby udzielania zamówieƒ przewidujà prze-
prowadzenie negocjacji. W takich przypadkach komisja przetargowa jest zobo-
wiàzana do przeprowadzenia negocjacji, a nast´pnie sporzàdzenia odpowiedniej
dokumentacji z dokonanych czynnoÊci prawnych. 

Na etapie prowadzenia post´powania niezwykle istotnym elementem jest pro-
wadzenie odpowiedniej dokumentacji z czynnoÊci dokonywanych w trakcie post´-
powania, zarówno przez zamawiajàcego, jak i wykonawców. 
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4 CzynnoÊç szacowania wartoÊci przedmiotu zamówienia przez komisj´ przetargowà b´dzie zale˝a-
∏a od charakteru komisji oraz od wewn´trznych rozstrzygni´ç zamawiajàcego. Wynika to z obo-
wiàzku powo∏ywania komisji przetargowych przy wartoÊci szacunkowej przedmiotu zamówienia
przekraczajàcej 60000 euro. Od wartoÊci szacunkowej przedmiotu zamówienia b´dzie bowiem za-
le˝a∏ w niektórych przypadkach byt komisji przetargowej.

5 A. Panasiuk, Zamówienia publiczne – legalnoÊç i etyka, w „Kontrola Paƒstwowa” nr 4 z 2005 r., str. 116.



Równie wa˝ny w pracy komisji przetargowej jest etap badania i oceny z∏o˝o-
nych ofert, zarówno pod kàtem spe∏nienia postawionych warunków podmioto-
wych, jak równie˝ w oparciu o kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Podczas
badania z∏o˝onych ofert cz∏onkowie komisji, w szczególnoÊci, sprawdzajà wa˝noÊç
ofert i spe∏nienie przez wykonawców postawionych warunków, by nast´pnie
przejÊç do formalnej oceny ofert z mo˝liwoÊcià zastosowania sankcji odrzucenia
oferty lub wykluczenia wykonawcy. Je˝eli z∏o˝ona oferta b´dzie spe∏nia∏a warunki
formalno prawne zawarte w treÊci SIWZ, komisja mo˝e przejÊç do oceny meryto-
rycznej ofert pod kàtem wyboru najkorzystniejszej, z uwzgl´dnieniem rozstrzy-
gni´ç zawartych w SIWZ, jak i w∏aÊciwych przepisów. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cz∏onkowie komisji powinni braç pod uwa-
g´ jedynie te kryteria, które zosta∏y opisane w treÊci SIWZ. Ich wybór nie mo˝e byç
dowolny i zale˝ny od uznania komisji dokonujàcej oceny; kryteria muszà mieç cha-
rakter obiektywny, nienaruszajàcy zasady równego traktowania wszystkich wyko-
nawców, i winny byç stosowane w ten sam sposób do wszystkich z∏o˝onych ofert6. 

Cz∏onkowie komisji przetargowej dokonujà indywidualnej oceny z∏o-
˝onych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert okreÊlonych w SIWZ, zaprosze-
niu do udzia∏u w post´powaniu albo zaproszeniu do sk∏adania ofert. W Êwietle
rozporzàdzenia w sprawie protoko∏u od indywidualnej oceny z∏o˝onych ofert
mo˝na odstàpiç jedynie w przypadku, gdy kryteria oceny ofert sà opisane wzora-
mi. Postanowienie Regulaminu, które zezwala∏oby na odstàpienie od indywidual-
nej oceny ofert w innych sytuacjach, pozostawa∏oby w sprzecznoÊci z zasadà indy-
widualizacji odpowiedzialnoÊci cz∏onków za wykonywane czynnoÊci. 

Po przeprowadzeniu przez ka˝dego z cz∏onków komisji indywidualnej oceny z∏o-
˝onych ofert, komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty. Ta propozycja zo-
staje przed∏o˝ona kierownikowi jednostki, który podejmuje ostatecznà decyzj´. Pro-
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6 Wyrok Zespo∏u Arbitrów z 10 lutego 2005 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-207/05. Bezspornym jest, i˝
w chwili sk∏adania ofert niewiadomym by∏o, w jaki sposób b´dzie punktowane kryterium jakoÊci.
Komisja przetargowa nie mo˝e ró˝nicowaç poszczególnych wykonawców na podstawie kryterium,
które sama dookreÊli dopiero w momencie przyznawania punktów. Problematykà tà zajà∏ si´ rów-
nie˝ ETS w jednym ze swoich wyroków z 24 listopada 2005 r., w sprawie C-331/04. Nale˝y przypo-
mnieç, ˝e okreÊlone przez instytucj´ zamawiajàcà kryteria udzielenia zamówienia powinny byç
zwiàzane z przedmiotem zamówienia, nie mogà nadawaç zamawiajàcemu nieograniczonej swobo-
dy wyboru, powinny byç wyraênie wymienione w specyfikacji lub w og∏oszeniu o zamówieniu oraz
byç zgodne, w szczególnoÊci, z podstawowymi zasadami równego traktowania, niedyskryminacji
oraz przejrzystoÊci. Prawo wspólnotowe nie dopuszcza, by komisja przetargowa przypisa∏a kon-
kretnà wag´ ustalonym wczeÊniej poszczególnym podpunktom danego kryterium oceny, rozdzie-
lajàc pomi´dzy nieokreÊlonà przez instytucj´ zamawiajàcà w specyfikacji lub og∏oszeniu o zamó-
wieniu liczb´ punktów dla tego kryterium.



pozycja zawarcia umowy z wybranym wykonawcà, przedstawiona przez komisj´, nie
jest ostateczna, wià˝e kierownika jednostki w zakresie obowiàzujàcych przepisów
prawa. W przypadku stwierdzenia przez kierownika, ˝e w trakcie post´powania któ-
raÊ z czynnoÊci podj´tych przez komisj´ by∏a sprzeczna z prawem, mo˝e on stwier-
dziç niewa˝noÊç takiej czynnoÊci. W takiej sytuacji komisja jest zobowiàzana powtó-
rzyç uniewa˝nionà czynnoÊç, podj´tà z naruszeniem prawa. Je˝eli dokonana czyn-
noÊç niezgodna z prawem ma wp∏yw na przebieg i, w konsekwencji,  wynik ca∏ego po-
st´powania, nale˝y uniewa˝niç ca∏e post´powania i wszczàç nowe. 

Wykonawcy bioràcy udzia∏ w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego majà mo˝liwoÊç wniesienia Êrodków ochrony prawnej, o ile uznajà, ˝e ich in-
teres prawny zosta∏ naruszony w wyniku okreÊlonego dzia∏ania lub zaniechania
zamawiajàcego. W regulaminie prac komisji przetargowej nale˝y uregulowaç
schemat zachowaƒ jej cz∏onków w takiej sytuacji. Do zadaƒ komisji przetargowej
b´dzie w szczególnoÊci nale˝a∏o powiadomienie kierownika zamawiajàcego oraz
wszystkich wykonawców o wniesieniu protestu, jego treÊci i stawianych zarzutach.
Nast´pnie komisja powinna przeanalizowaç zasadnoÊç zarzutów postawionych
w proteÊcie i sporzàdziç swoje merytoryczne stanowisko co do zasadnoÊci wnie-
sionego protestu, które przekazuje si´, wraz z protestem, kierownikowi zamawia-
jàcego. Kierownik podejmuje ostatecznà decyzj´ co do rozstrzygni´cia protestu,
podajàc uzasadnienie wskazujàce na przyczyny rozstrzygni´cia oraz pouczenie
o sposobie i terminie wniesienia Êrodka odwo∏awczego. W przypadku uwzgl´dnie-
nia protestu komisja przetargowa zobowiàzana jest powtórzyç oprotestowanà
czynnoÊç lub dokonaç czynnoÊci zaniechanej, stosujàc zasady post´powania zgod-
ne z regulaminem prac komisji przetargowych. Je˝eli rozstrzygni´cie komisji
przetargowej nie b´dzie zadowalajàce dla protestujàcego wykonawcy, mo˝e on
wnieÊç odwo∏anie. Procedury post´powania komisji przetargowej w przedmiocie
wniesionego odwo∏ania sà podobne do tych regulujàcych post´powanie zamawia-
jàcego przy wnoszeniu protestu. Jedynà ró˝nicà jest to, i˝ kierownik zamawiajà-
cego podejmuje decyzj´ odnoÊnie do stanowiska zamawiajàcego w przedmiocie
wniesionego odwo∏ania oraz wskazuje osoby, które b´dà reprezentowa∏y zama-
wiajàcego w post´powaniu przed zespo∏em arbitrów, wystawiajàc im stosowne
pe∏nomocnictwo. Wydaje si´, i˝ dobrà praktykà jest wyznaczanie osoby ze sk∏adu
komisji przetargowej do udzia∏u w post´powaniu odwo∏awczym w imieniu zama-
wiajàcego, w szczególnoÊci jeÊli osoba ta posiasa specjalistycznà wiedz´ na temat
przedmiotu zamówienia oraz ca∏ej procedury. Po zakoƒczeniu procedury odwo-
∏awczej przewodniczàcy komisji przetargowej informuje kierownika zamawiajàce-
go o wynikach post´powania arbitra˝owego. Wraz z przekazywanà informacjà
przedstawia równie˝ propozycj´ sposobu wykonania orzeczenia arbitrów. Je˝eli
jest to uzasadnione, komisja przetargowa przedstawia swoje stanowisko
dotyczàce wniesienia skargi na wyrok zespo∏u arbitrów. Kierownik zamawiajàce-
go podejmuje ostatecznà decyzj´ w przedmiocie wniesienia skargi oraz, je˝eli zo-
stanie podj´ta decyzja o jej wniesieniu, wskazuje osoby, które b´dà reprezentowa-
∏y zamawiajàcego w post´powaniu przed w∏aÊciwym sàdem okr´gowym.
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Komisja przetargowa koƒczy prace zwiàzane z udzieleniem danego zamówie-
nia, w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia lub podj´cia decyzji przez
kierownika zamawiajàcego o uniewa˝nieniu post´powania. Koniec post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego wynika bowiem z definicji zamówienia pu-
blicznego. Jako pewien rodzaj umowy jest ono udzielone w∏aÊnie z chwilà zawar-
cia tej˝e umowy.

Po zakoƒczeniu prac komisji przetargowej jej przewodniczàcy przekazuje
dokumentacj´ z prowadzonego post´powania do w∏aÊciwej jednostki organiza-
cyjnej w celu jej przechowania. Zgodnie bowiem z dyspozycjà art. 97 ust. 1 Pzp
zamawiajàcy jest zobowiàzany do przechowywania protoko∏u wraz z za∏àcznika-
mi przez okres czterech lat od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie za-
mówienia publicznego, w sposób zapewniajàcy jego nienaruszalnoÊç. Nale˝y za-
tem pami´taç, ˝e oferty, opinie bieg∏ych, oÊwiadczenia, informacje, wnioski i in-
ne dokumenty oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowià za∏àcz-
niki do protoko∏u. 

1.1.4. Powo∏anie bieg∏ego

Je˝eli dokonanie okreÊlonych czynnoÊci wymaga wiadomoÊci specjalnych,
przewodniczàcy komisji przetargowej mo˝e wystàpiç z pisemnym wnioskiem do
kierownika zamawiajàcego o powo∏anie bieg∏ego na potrzeby konkretnego post´-
powania. Przedmiotowy wniosek powinien zawieraç takie elementy, jak:
• wskazanie, o jakie wiadomoÊci specjalne chodzi, okreÊlenie konkretnej dziedziny;
• wskazanie osoby bieg∏ego z imienia i nazwiska wraz z wyszczególnieniem jego

przygotowania Êwiadczàcego, i˝ posiada wiadomoÊci specjalne w konkretnej
dziedzinie;

• podanie przewidywanej wysokoÊci wynagrodzenia wraz ze êród∏em finanso-
wania;

• za∏àczenie do wniosku projektu umowy z bieg∏ym.

Bieg∏y przedstawia opini´ na piÊmie, a na ˝àdanie komisji mo˝e braç udzia∏
w jej pracach z g∏osem doradczym i udzielaç dodatkowych wyjaÊnieƒ. W przypad-
ku koniecznoÊci dokonania ustaleƒ wymagajàcych wiedzy specjalistycznej uzyska-
nie opinii bieg∏ego jest wr´cz niezb´dne . Zaniechanie uzyskania takiej opinii po-
woduje, ˝e post´powanie nie zostanie przeprowadzone rzetelnie. Opinia bieg∏e-
go powinna zawieraç uzasadnienie, które pozwoli∏oby dokonaç analizy logiczno-
Êci i poprawnoÊci wniosków bez wkraczania w sfer´ wiedzy specjalistycznej. Nie
mo˝e zatem sprowadzaç si´ tylko do zdania bieg∏ego, ale musi przekonywaç jako
logiczna ca∏oÊç. Bieg∏y winien zatem wskazaç i wyjaÊniç przes∏anki, które dopro-
wadzi∏y go do przedstawionych konkluzji. Brak fachowego uzasadnienia wnio-
sków koƒcowych uniemo˝liwia ocen´ mocy dowodowej tej opinii.
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1.2. Wzory zaproszeƒ do udzia∏u w post´powaniu/zaproszenie
do negocjacji

1.2.1. Zaproszenie do sk∏adania ofert – przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest post´powaniem dwustopniowym. Zamawiajàcy
wszczyna post´powanie w trybie przetargu ograniczonego poprzez zamiesz-
czenie og∏oszenia o zamówieniu, na podstawie którego wykonawcy mogà sk∏a-
daç swoje wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. Po wp∏yni´ciu
wniosków i ich ocenie zamawiajàcy zaprasza wczeÊniej ustalonà liczb´ wyko-
nawców (co najmniej pi´ciu), którzy otrzymali najwy˝szà ocen´ spe∏niania wa-
runków udzia∏u w post´powaniu. Je˝eli liczba wykonawców jest mniejsza ni˝
ustalona, zamawiajàcy zaprasza wszystkich wykonawców spe∏niajàcych warun-
ki udzia∏u w post´powaniu. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawia-
jàcy przekazuje wykonawcy SIWZ oraz wskazuje dzieƒ i miejsce opublikowa-
nia og∏oszenia o zamówieniu. Zaproszenie do sk∏adania ofert powinno mieç
form´ pisemnà, zgodnie z jednà z podstawowych zasad systemu zamówieƒ pu-
blicznych, czyli zasadà pisemnoÊci. Z treÊci przedmiotowego zaproszenia po-
winno wynikaç, ˝e zamawiajàcy zaprasza danego wykonawc´ do udzia∏u
w przetargu ograniczonym i do z∏o˝enia swojej oferty. Zaproszenie powinno
zawieraç ramowe okreÊlenie przedmiotu zamówienia, które znajdzie si´ w za-
∏àczniku do zaproszenia, jakim jest SIWZ. Istotnym elementem zaproszenia
do sk∏adania ofert jest równie˝ dok∏adne okreÊlenie miejsca i terminu ich
sk∏adania, oraz podanie informacji wynikajàcych z dyspozycji art. 51 ust 4 Pzp,
dotyczàcych miejsca i terminu opublikowania og∏oszenia o zamówieniu. Za-
proszenie do sk∏adania ofert mo˝e podpisaç zarówno sam zamawiajàcy, jak
i wyznaczona przez zamawiajàcego osoba, podpisujàca zaproszenie w jego
imieniu. 

1.2.2. Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach – negocjacje z og∏oszeniem 

Negocjacje z og∏oszeniem sà procedurà trójstopniowa . W pierwszym etapie,
tak jak w przetargu ograniczonym, zamawiajàcy dokonuje kwalifikacji wykonaw-
ców, oceniajàc spe∏nienie przez nich warunków udzia∏u w post´powaniu. W dru-
gim etapie zaprasza wybranych wykonawców do sk∏adnia ofert wst´pnych oraz
prowadzi z nimi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupe∏nienia opisu przed-
miotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wreszcie w trzecim etapie zaprasza wykonawców do sk∏adania ofert. 

Zamawiajàcy rozpoczyna post´powanie, publikujàc og∏oszenie, w którym wzy-
wa wykonawców do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu w trybie negocjacji z og∏oszeniem. Po wp∏yni´ciu wniosków i ich ocenie zama-
wiajàcy zaprasza wczeÊniej ustalonà liczb´ wykonawców (co najmniej pi´ciu), któ-
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rzy otrzymali najwy˝szà ocen´ spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu.
Je˝eli liczba wykonawców jest mniejsza ni˝ ustalona, zamawiajàcy zaprasza
wszystkich wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´powaniu. Wraz
z zaproszeniem zamawiajàcy przekazuje wykonawcom SIWZ.

Po wp∏yni´ciu ofert wst´pnych zamawiajàcy dokonuje ich oceny i nast´pnie za-
prasza do udzia∏u w negocjacjach wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty
wst´pne niepodlegajàce odrzuceniu. Zaproszenie do negocjacji powinno mieç
form´ pisemnà, zgodnie z jednà z podstawowych zasad systemu zamówieƒ pu-
blicznych, czyli zasadà pisemnoÊci. Z treÊci przedmiotowego zaproszenia powin-
no wynikaç, ˝e zamawiajàcy zaprasza danego wykonawc´ do udzia∏u w negocja-
cjach. Istotnym elementem takiego zaproszenia jest dok∏adne okreÊlenie miejsca
i terminu prowadzonych negocjacji. JednoczeÊnie w treÊci zaproszenia nale˝y za-
wrzeç informacj´ o koniecznoÊci przedstawienia przez osoby reprezentujàce wy-
konawc´ w negocjacjach stosownych dokumentów potwierdzajàcych ich umoco-
wanie. Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach mo˝e podpisaç zarówno sam za-
mawiajàcy, jak i wyznaczona przez zamawiajàcego osoba, podpisujàca zaprosze-
nie w jego imieniu. 

Strony prowadzà negocjacje w celu osiàgni´cia konsensusu co do warunków
zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdà do porozumienia co
do wszystkich jej postanowieƒ, które by∏y przedmiotem negocjacji. Zanim to na-
stàpi, odbywajà si´ mi´dzy stronami negocjacji wst´pne rozmowy lub wymiana
pism majàce doprowadziç do zgody, a okreÊlane w literaturze mianem rokowaƒ
lub pertraktacji7. W trybie negocjacji z og∏oszeniem ca∏y proces negocjacji doty-
czy jednak wy∏àcznie okreÊlenia przysz∏ych warunków umowy oraz przedmiotu
zamówienia, jest to zatem etap, który nie zmierza do zawarcia umowy bezpoÊred-
nio, lecz poÊrednio przez, odpowiednià modyfikacj´ SIWZ. W zwiàzku z powy˝-
szym, brak zwiàzania stron negocjacji sk∏adanymi oÊwiadczeniami, uzgodnionymi
postanowieniami i trybem negocjacji wskazuje, ˝e negocjacje w trybie negocjacji
z og∏oszeniem polegajà w szczególnoÊci na wypracowaniu, wskutek wspó∏dzia∏a-
nia stron, projektu przysz∏ej umowy8. 

1.2.3. Zaproszenie do sk∏adania ofert – negocjacje z og∏oszeniem

Po przeprowadzonych negocjacjach co do warunków przysz∏ej umowy oraz
przedmiotu zamówienia zamawiajàcy wzywa wykonawców bioràcych udzia∏ w ne-
gocjacjach do z∏o˝enia swoich ofert. Mamy wi´c w tym momencie do czynienia
z normalnà procedurà przetargowà, zawierajàcà jednak jeden wyjàtek, a miano-
wicie: treÊç przysz∏ego stosunku obligacyjnego zosta∏a ju˝ ukszta∏towana w wyni-
ku prowadzonych negocjacji. Natomiast z∏o˝enie prawomocnych oÊwiadczeƒ wo-
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7 F. Zoll, Zobowiàzania w zarysie, Warszawa 1945 r., str. 49.
8 M. Jasiakiewicz, Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cywilnym, Toruƒ 1993 r., str. 71.



li przez wykonawców potwierdzajàcych przeprowadzone negocjacje nastàpi
z chwilà z∏o˝enia oferty. Zamawiajàcy mo˝e równie˝, przed wys∏aniem zaprosze-
nia do sk∏adania ofert, doprecyzowaç lub uzupe∏niç SIWZ, ale wy∏àcznie w zakre-
sie, w jakim by∏a ona przedmiotem negocjacji. W szczególnoÊci nie mo˝e zmieniç
kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia. Zamawiajàcy jest zobowiàzany przes∏aç
zaproszenie do z∏o˝enia oferty ka˝demu wykonawcy, z którym prowadzi∏ negocja-
cje. Zaproszenie powinno byç sporzàdzone w formie pisemnej aby zawieraç
oÊwiadczenie woli zamawiajàcego, z którego wynika∏aby ch´ç zaproszenia kon-
kretnego wykonawcy do udzia∏u w dalszej cz´Êci post´powania i do z∏o˝enia ofer-
ty. W treÊci zaproszenia do z∏o˝enia oferty zamawiajàcy zobowiàzany jest zawrzeç
informacje dotyczàce:
• miejsca i terminu sk∏adnia oraz otwarcia ofert; termin sk∏adania ofert powi-

nien byç wyznaczony z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie
i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert;

• dokonanych zmian SIWZ pod wp∏ywem przeprowadzonych negocjacji;
• obowiàzku wniesienia wadium; ˝àdanie wniesienia wadium jest obligatoryjne

wówczas, gdy wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, poni˝ej tej kwoty za-
mawiajàcy samodzielnie decyduje o wadium;

• terminu zwiàzania ofertà. 

1.2.4. Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach – negocjacje bez og∏oszenia

Charakterystycznà cechà procedury negocjacji bez og∏oszenia jest to, i˝ w jej
ramach zamawiajàcy sam wybiera wykonawców, z którymi prowadzi negocjacje
i negocjuje warunki przysz∏ej umowy. Zamawiajàcy przeprowadza poufne nego-
cjacje, nast´pnie zwraca si´ do wszystkich wykonawców o z∏o˝enie ofert ostatecz-
nych zawierajàcych cen´ i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie
z ustalonymi wczeÊniej kryteriami wyboru. Przy prowadzeniu negocjacji nie jest
wymagane posiadanie SIWZ, zamawiajàcy powinien jednak przygotowaç jà
w momencie przekazywania zaproszenia do sk∏adania ofert.

Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach bez og∏oszenia powinno byç
sporzàdzone w formie pisemnej i zawieraç oÊwiadczenie woli zamawiajàcego,
z którego wynika∏aby ch´ç zaproszenia konkretnego wykonawcy do udzia∏u w ne-
gocjacjach warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przekazywane
zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia powinno zawieraç w szczególnoÊci na-
st´pujàce informacje:
• indywidualizujàce zamawiajàcego, czyli okreÊlenie jego nazwy oraz adresu;
• okreÊlajàce przedmiot zamówienia, poprzez podanie liczby i rodzaju oraz

mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych, oraz oferty wariantowej;
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• niezb´dne do prawid∏owego wykonania zamówienia, takie jak termin wykona-
nia zamówienia, opis warunków, które powinni spe∏niaç wykonawcy oraz opis
sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;

• okreÊlajàce tryb zamówienia i podstawy prawne jego zastosowania;
• opisujàce kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 
• okreÊlajàce miejsce i termin prowadzenia negocjacji z zamawiajàcym. 

Je˝eli w negocjacjach majà uczestniczyç osoby reprezentujàce zaproszonego
wykonawc´, to przed przystàpieniem do udzia∏u w negocjacjach muszà przedsta-
wiç stosowne pe∏nomocnictwo wystawione przez zaproszonego wykonawc´.

Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach zamawiajàcy kieruje do wybranych
wykonawców, w liczbie zapewniajàcej konkurencj´. Liczba ta nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ pi´ç, a je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekroczy
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub us∏u-
gi 10 000 000 euro, liczba zaproszonych wykonawców nie mo˝e byç mniejsza ni˝
siedmiu, chyba ˝e ze wzgl´du na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wy-
konawców mogàcych je wykonaç jest mniejsza, jednak nie mniejsza ni˝ dwóch.
Ograniczenie liczby wykonawców mo˝e wiàzaç si´ z unikni´ciem nadmiernych
kosztów zwiàzanych z prowadzonymi negocjacjami, a nast´pnie rozpatrywaniem
zbyt du˝ej liczby ofert, w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spe∏niajà wa-
runki minimalne odnoszàce si´ do kryteriów ustalonych przez zamawiajàcego,
mog∏aby byç zbyt wysoka lub, z drugiej strony, z obni˝aniemkonkurencyjnoÊci
w toczàcym si´ post´powaniu.

1.2.5. Zaproszenie do sk∏adania ofert – negocjacje bez og∏oszenia

Zamawiajàcy jest zobowiàzany przes∏aç zaproszenie do z∏o˝enia oferty ka˝de-
mu wykonawcy, z którym prowadzi∏ negocjacje. 

Zaproszenie do z∏o˝enia oferty powinno byç sporzàdzone w formie pi-
semnej i zawieraç oÊwiadczenie woli zamawiajàcego, z którego wynika∏aby ch´ç
uzyskania oÊwiadczenia woli konkretnego wykonawcy w zakresie przedmiotu za-
mówienia, zindywidualizowanego w postaci z∏o˝onej oferty. W treÊci zaproszenia
do z∏o˝enia oferty zamawiajàcy zobowiàzany jest zawrzeç informacje dotyczàce:
• miejsca i terminu sk∏adnia oraz otwarcia ofert; 
• obowiàzku wniesienia wadium; ˝àdanie wniesienia wadium nie jest obligato-

ryjne, zamawiajàcy samodzielnie decyduje o wadium;
• terminu zwiàzania ofertà. 

Wraz z zaproszeniem do z∏o˝enia oferty w trybie negocjacji z bez og∏oszenia
nale˝y przekazaç wykonawcy treÊç SIWZ. 
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1.2.6. Zaproszenie do sk∏adania ofert – zapytanie o cen´

W literaturze przedmiotu utrzymuje si´, ˝e procedura zapytania o ce-
n´ jest powszechnie dost´pnà metodà dochodzenia do udzielenia zamówienia pu-
blicznego w przypadku zamówieƒ o mniejszej wartoÊci, typowych i najprostszych,
a zamawiane rzeczy lub us∏ugi powinny byç w pe∏ni porównywalne, bowiem jedy-
nym ró˝nicujàcym je czynnikiem jest cena9. Zasadniczym charakterem tego roz-
wiàzania prawnego jest umo˝liwienie wyboru najkorzystniejszej oferty w mo˝liwie
krótkim post´powaniu, którego przedmiot mogà stanowiç jedynie dostawy rzeczy
lub us∏ugi powszechnie dost´pne o ustalonych standardach jakoÊciowych. 

Zamawiajàcy wszczynajàc post´powanie w trybie zapytania o cen´,
musi wystosowaç zaproszenie do wybranych wykonawców (co najmniej pi´ciu) do
z∏o˝enia oferty, sporzàdzone w formie pisemnej i zawierajàce oÊwiadczenie woli
zamawiajàcego, z którego wynika∏aby ch´ç uzyskania oÊwiadczenia woli konkret-
nego wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia, zindywidualizowanego
w postaci z∏o˝onej oferty. W treÊci zaproszenia do z∏o˝enia oferty zamawiajàcy
zobowiàzany jest zawrzeç informacje:
• indywidualizujàce zamawiajàcego, czyli okreÊlenie jego nazwy oraz adresu, 
• okreÊlajàce przedmiot zamówienia, poprzez podanie iloÊci i rodzaju, 
• dotyczàce mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty tylko z jednà cenà, bez mo˝liwoÊci jej

zmiany po z∏o˝eniu oferty oraz jakichkolwiek negocjacji,
• dotyczàce terminu i miejsca z∏o˝enia oferty.

Podmioty, do których skierowano zapytanie, nie mogà zostaç okreÊlone w spo-
sób przypadkowy. Zamawiajàcy musi wybraç takich wykonawców, którzy sà poten-
cjalnie najlepsi oraz w odniesieniu do których mo˝na zasadnie przypuszczaç, ˝e
z∏o˝à w danych okolicznoÊciach najkorzystniejsze oferty. Wa˝ne jest przy tym, aby
wybrani wykonawcy Êwiadczyli w ramach prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci do-
stawy lub us∏ugi b´dàce przedmiotem zamówienia – nie mo˝e to byç ich uboczna
dzia∏alnoÊç albo dzia∏alnoÊç zupe∏nie nowatorska. Formu∏ujàc zapytanie o cen´,
zamawiajàcy powinien na tyle jednoznacznie i ÊciÊle okreÊliç przedmiot zamówie-
nia oraz warunki jego realizacji, aby jedynym elementem odpowiedzi wykonawców
by∏a cena. Dlatego te˝ przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cen´ winny
byç wyroby gotowe, a standardy przedmiotu zamówienia powszechnie znane, okre-
Êlone ju˝ w czasie rozpocz´cia post´powania o udzielenie zamówienia10. 
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Do zaproszenia do sk∏adania ofert w trybie zapytania o cen´ zamawiajàcy zo-
bowiàzany jest do∏àczyç przygotowanà SIWZ. SIWZ przekazywana w trybie zapy-
tania o cen´ wyklucza mo˝liwoÊç sk∏adania przez potencjalnych wykonawców
ofert wariantowych. Ponadto nie ma mo˝liwoÊci dokonywania zamówieƒ uzupe∏-
niajàcych udzielanych w trybie zamówienia z wolnej r´ki.

1.2.7. Zaproszenie do z∏o˝enia oferty dodatkowej

W post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanym
w oboj´tnie jakim trybie, zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà na podsta-
wie kryteriów oceny ofert okreÊlonych w SIWZ. Je˝eli jednak w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jednym kryterium oceny ofert
jest cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl´du na to,
˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie, zamawiajàcy wzywa wykonawców,
którzy z∏o˝yli takie oferty, do z∏o˝enia ofert dodatkowych. Dotyczy to oczywiÊcie
ofert zawierajàcych najni˝sze ceny zaoferowane w danym post´powaniu, a nie
ofert z takimi samymi cenami, jednak znajdujàcych si´ na dalszych pozycjach
w rankingu najkorzystniejszych ofert.

Zaproszenie do z∏o˝enia oferty dodatkowej powinno byç przygotowa-
ne w formie pisemnej i musi zawieraç co najmniej nast´pujàce informacje:
• przytoczenie podstawy prawnej, na podstawie której zamawiajàcy formu∏uje

zaproszenie do z∏o˝enia oferty dodatkowej (art. 91 ust. 5 ustawy prawo zamó-
wieƒ publicznych);

• zindywidualizowanie zamawiajàcego oraz udzielanego zamówienia, poprzez
podanie jego nazwy i pe∏nego zakresu przedmiotowego;

• wyra˝enie oÊwiadczenia woli zamawiajàcego co do przyj´cia oÊwiadczenia wo-
li wykonawcy w zakresie oferowanej ceny za przedmiot zamówienia;

• dotyczàce zakazu oferowania ceny wy˝szej ni˝ zaoferowana w z∏o˝onej ju˝
wczeÊniej ofercie;

• dotyczàce okreÊlenia terminu do z∏o˝enia oferty dodatkowej.

Wykonawca otrzymawszy zaproszenie do z∏o˝enia oferty dodatkowej, zobowià-
zany jest w okreÊlonym terminie przes∏aç swojà ofert´ zawierajàcà zweryfikowanà
cen´. Z oferty dodatkowej wykonawcy powinno wynikaç, ˝e oferuje on wykonanie
przedmiotu zamówienia okreÊlonego w pierwotnej ofercie za okreÊlonà cen´. Jed-
nak˝e cena zaoferowana w ofercie dodatkowej nie mo˝e byç wy˝sza od ceny zaofe-
rowanej w pierwotnie ofercie. Równie˝ je˝eli wykonawca w ofercie dodatkowej za-
oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia t´ samà cen´, jakà oferowa∏ pier-
wotnej, to taka oferta powinna byç rozpatrywana przy dokonywaniu wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Do sk∏adanych ofert dodatkowych majà równie˝ zastosowanie
przepisy normujàce zachowanie zamawiajàcego przy przyjmowaniu, przechowywa-
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niu i otwieraniu ofert. I tak na przyk∏ad, zgodnie z dyspozycjà art. 84 ust. 2 Pzp, za-
mawiajàcy, po up∏ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, b´dzie
zmuszony zwróciç bez otwierania ofert´ dodatkowà z∏o˝onà po terminie. Je˝eli
wykonawcy ponownie z∏o˝à oferty dodatkowe z takà samà cenà, post´powanie na-
le˝y uniewa˝niç (art. 93 ust. 1 pkt 5 Pzp).

1.3. Wzory oÊwiadczeƒ wraz z przewodnikiem

1.3.1. OÊwiadczenie wykonawcy o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´-
powaniu.

Zamówienia publiczne mogà byç powierzone tylko podmiotom zdolnym do
ich wykonania, dajàcym gwarancj´ rzetelnego wywiàzania si´ z zawartej umowy.
Badanie zdolnoÊci wykonawców do w∏aÊciwego wykonania zamówienia pozwala
na unikni´cie ryzyka zmarnowania posiadanych Êrodków finansowych i jest jed-
nym z istotniejszych elementów toczàcego si´ post´powania. Warunki kwalifika-
cji wykonawców powinny byç obiektywne i nie mogà ograniczaç uczciwej konku-
rencji. Warunki uczestnictwa w post´powaniu powinny byç uzasadnione charak-
terystykà, zakresem czy te˝ stopniem z∏o˝onoÊci przedmiotu zamówienia i nie
mogà naruszaç podstawowych zasad udzielania zamówieƒ. Zgodnie z dyspozycjà
art. 22 Pzp o udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy: 
1) posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci,

je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ; 
2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz dysponujà potencja∏em

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wykonanie za-

mówienia; 
4) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania o udzielenie zamówienia. 

Z∏o˝enie oÊwiadczenia wykonawcy o spe∏nieniu warunków udzia∏u
w post´powaniu ma niebagatelne znaczenie dla dalszych losów tego post´powa-
nia. Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ zamawiajàcy nie ma prawa okreÊlaç dodatko-
wych („szczegó∏owych”) warunków udzia∏u w post´powaniu w inny sposób ni˝
poprzez skonkretyzowanie warunków ustawowych. Pzp w art. 22 ust. 1 zawiera
zamkni´ty katalog warunków, jakich spe∏nienia nale˝y ˝àdaç od wykonawców.
Do zamawiajàcego nale˝y natomiast dok∏adne opisanie warunków oraz sposobu
dokonywania oceny ich spe∏niania. Warunki udzia∏u w post´powaniu sà bowiem,
w zale˝noÊci od rodzaju i charakteru post´powania ka˝dorazowo konkretyzowa-
ne poprzez opis tych warunków oraz sposobu dokonywania ich oceny. 
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Zamawiajàcy zawsze ˝àda od potencjalnych wykonawców oÊwiadcze-
nia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu jako za∏àcznika do oferty, po-
st´powania organizowanego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z og∏o-
szeniem lub dialogu konkurencyjnego – do wniosku. OÊwiadczenie takie stanowi
potwierdzenie wiedzy potencjalnego wykonawcy o spe∏nianiu warunków posta-
wionych przez zamawiajàcego, a umo˝liwiajàcych wa˝ne z∏o˝enie oferty. Dalszym
rozwini´ciem z∏o˝onego oÊwiadczenia jest ustawowy obowiàzek bàdê mo˝liwoÊç
˝àdania z∏o˝enia dokumentów potwierdzajàcych prawdziwoÊç z∏o˝onego oÊwiad-
czenia.

OÊwiadczenie wykonawcy o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu po-
winno dok∏adnie okreÊlaç przedmiot zamówienia, w odniesieniu do którego kon-
kretny wykonawca spe∏nia warunki stawiane przez zamawiajàcego. Ponadto powin-
no konkretyzowaç rodzaj dzia∏alnoÊci, do wykonywania której niezb´dne jest posia-
danie stosownych uprawnieƒ. Powinno równie˝ w swej treÊci odnosiç si´ nie tylko do
warunków udzia∏u w post´powaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 Pzp, ale przede
wszystkim do opisu warunków dokonanego przez zamawiajàcego. Nieprawid∏owa
jest wi´c praktyka polegajàca na ˝àdaniu dwóch odr´bnych oÊwiadczeƒ – pierwsze-
go na okolicznoÊç spe∏nienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 Pzp, a drugie-
go na okolicznoÊç warunków „dodatkowych” lub „szczegó∏owych”. 

Przedmiotowe oÊwiadczenie, jako oÊwiadczenie woli wykonawcy, powinno byç
podpisane przez uprawnionà osob´, odpowiednio upe∏nomocnionà do reprezen-
towania wykonawcy w danym post´powaniu przetargowym. JednoczeÊnie data
z∏o˝enia takiego oÊwiadczenia nie mo˝e byç póêniejsza ni˝ data sk∏adania ofert
lub wniosków o udzia∏ w post´powaniu.

1.4. Wzory informacji kierowanej do uczestników post´powania
wraz z przewodnikiem

1.4.1. Zawiadomienie o zwrocie oferty

Przepisy Pzp pos∏ugujà si´ poj´ciem zwrotu oferty okreÊlonym w art. 84 Pzp.
Zgodnie z dyspozycjà tam zawartà zamawiajàcy jest zobowiàzany do zwrotu ofer-
ty z∏o˝onej po terminie sk∏adania ofert bez jej otwierania, przy czym powinien to
uczyniç nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie terminu przewidzianego na wniesienie pro-
testu. Mamy wi´c tutaj do czynienia z przypadkiem, kiedy zamawiajàcy nie b´-
dzie mia∏ fizycznie, w dokumentacji z przeprowadzonego post´powania, za∏àcz-
nika w postaci oferty. Oferta zostanie bowiem zwrócona wykonawcy. Sam fakt
zwrotu oferty powinien zostaç odnotowany w prowadzonej dokumentacji post´-
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powania. Dla prowadzenia czynnoÊci kontrolnych z przebiegu post´powania nie
ma ˝adnego znaczenia fakt posiadania w dokumentacji oferty z∏o˝onej po termi-
nie. Istotniejszà czynnoÊcià b´dzie ustalenie momentu z∏o˝enia oferty przez da-
nego wykonawc´ i okolicznoÊç podj´cia w zwiàzku z tym odpowiednich dzia∏aƒ
przez zamawiajàcego. Jednym z takich dzia∏aƒ jest zawiadomienie o zwrocie
oferty. Nie jest ono zawiadomieniem wymaganym przez przepisy Pzp, daje jed-
nak wykonawcy mo˝liwoÊç z∏o˝enia protestu, a zamawiajàcemu – wiedz´, od kie-
dy liczyç termin do zwrotu oferty z∏o˝onej po up∏ywie wyznaczonego terminu do
sk∏adania ofert.

Zawiadomienie o zwrocie oferty powinno zawieraç w szczególnoÊci:
• przytoczenie podstawy prawnej umo˝liwiajàcej dokonanie zwrotu oferty z∏o-

˝onej po terminie sk∏adania ofert, bez jej otwierania;
• informacj´ o zwrocie z∏o˝onej oferty po up∏ywie terminu do wniesienia protestu;
• uzasadnienie dokonania przedmiotowej czynnoÊci, poprzez przytoczenie zaist-

nia∏ych faktów, a wi´c podanie terminu sk∏adania ofert w danym post´powa-
niu i terminu z∏o˝enia konkretnej oferty;

• podpis zawiadomienia przez osob´ odpowiednio umocowanà ze strony zama-
wiajàcego.

1.4.2. Zawiadomienie o wykluczeniu z post´powania/Zawiadomienie
o odrzuceniu oferty/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty

Jednà z czynnoÊci negatywnych, jakich dokonuje zamawiajàcy w trakcie bada-
nia z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu albo ofert,
mo˝e byç czynnoÊç wykluczenia wykonawców z dalszego udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykluczony wykonawca nie bierze udzia∏u
w dalszej cz´Êci post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. Decyzja
taka skutkuje tym, i˝ ofert´ z∏o˝onà przez wykluczonego wykonawc´ uznaje si´ za
odrzuconà. 

CzynnoÊcià negatywnà dokonywanà przez zamawiajàcego wy∏àcznie w trakcie
badania z∏o˝onych ofert mo˝e byç odrzucenie oferty. Decyzja o odrzuceniu ofer-
ty skutkuje tym, i˝ odrzucona oferta nie bierze udzia∏u w dalszej cz´Êci post´po-
wania, na przyk∏ad w wyborze najkorzystniejszej oferty. Konsekwencjà prawnà
czynnoÊci odrzucenia oferty b´dzie ustanie bytu prawnego odrzuconej oferty
w danym post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wyniku odrzu-
cenia oferty oÊwiadczenie woli z∏o˝one przez wykonawc´, którego ofert´ odrzu-
cono, b´dzie bezskuteczne.

Dla odmiany jednà z czynnoÊci pozytywnych jest wybór najkorzystniejszej ofer-
ty. Jest on zarazem jednà z ostatnich czynnoÊci zamawiajàcego w wyniku przepro-
wadzonego post´powania o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisa-
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niem z wybranym wykonawcà umowy o zamówienie publiczne. Zamawiajàcy wy-
biera najkorzystniejszà ofert´ na podstawie wczeÊniej okreÊlonych w SIWZ obiek-
tywnych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

Je˝eli jednak wykonawca stwierdzi, ˝e jego interes prawny, na skutek czynno-
Êci wykluczenia go z post´powania albo odrzucenia jego oferty tudzie˝ wyboru
najkorzystniejszej oferty przez zamawiajàcego, zosta∏ naruszony, mo˝e wnieÊç pi-
semny protest do zamawiajàcego.

Dlatego jednym z podstawowych obowiàzków zamawiajàcego jest zawiado-
mienie wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz wykonawcach, których oferty zosta∏y odrzucone, a tak˝e o wykonawcach  wy-
kluczonych z post´powania. O ka˝dej z tych czynnoÊci nale˝y powiadomiç jedno-
czeÊnie wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty. Trzeba tego dokonaç nie-
zw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Tylko w trybie przetargu ograni-
czonego, negocjacji z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektro-
nicznej zawiadomienie o wykluczeniu z post´powania nast´puje wczeÊniej, bo na
etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu. W takiej sy-
tuacji zamawiajàcy zawiadamia równoczeÊnie wykonawców, którzy zostali wyklu-
czeni z post´powania. 

Zawiadomienie zawierajàce decyzj´ o wykluczeniu z post´powania powinno
zawieraç oznaczenie zamawiajàcego, który podjà∏ takà decyzj´, wraz z oznacze-
niem post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, z którego takie wyklu-
czenie nastàpi∏o. Oznaczenie zamawiajàcego polega na podaniu pe∏nej jego na-
zwy i siedziby (adresu). Wydaje si´ jednak, ˝e brak oznaczenia zamawiajàcego
w cz´Êci tzw. nag∏ówkowej zawiadomienia nie powoduje takiego skutku, jak
u∏omnoÊç powiadomienia o wykluczeniu, je˝eli podpis osoby upowa˝nionej do
wyst´powania w imieniu zamawiajàcego w ramach prowadzonego post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego zosta∏ opatrzony piecz´cià dostatecznie
identyfikujàcà konkretnego zamawiajàcego. 

Zawiadomienie o decyzji zamawiajàcego wykluczajàcej wykonawc´ z dalszego
udzia∏u w post´powaniu powinno zawieraç te˝ dat´ podj´cia decyzji o wykluczeniu.
Jest to wa˝ne z tego wzgl´du, ˝e dla oceny legalnoÊci decyzji podj´tej w trakcie po-
st´powania odwo∏awczego miarodajny jest stan prawny i faktyczny istniejàcy w dniu
dokonywania czynnoÊci wykluczenia. 

W zawiadomieniu o wykluczeniu powinno znaleêç si´ równie˝ oznaczenie wy-
konawcy lub wykonawców. Oznaczenie wykonawcy b´dàcego osobà fizycznà po-
lega na podaniu jego imienia (imion) oraz nazwiska i miejsca zamieszkania, a tak-
˝e ewentualnie innych danych (np. PESEL, NIP), zaÊ w odniesieniu do osób
prawnych, paƒstwowych jednostek organizacyjnych i organizacji spo∏ecznych
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej – ich nazwy oraz siedziby.

– 30 –



Zawiadomienie o wykluczeniu powinno tak˝e zawieraç powo∏anie podstawy
prawnej, czyli przytoczenie przepisów prawa materialnego (przes∏anek zawartych
w przepisach Pzp), na których zamawiajàcy opar∏ swoje rozstrzygni´cie. Katalog
przes∏anek, po zaistnieniu których, zamawiajàcy b´dzie zobowiàzany do wyklu-
czenia konkretnego wykonawcy lub wykonawców z dalszego udzia∏u w post´po-
waniu, zawiera art. 24 Pzp. Nale˝y podzieliç poglàd, ˝e jako podstaw´ prawnà
podj´tej decyzji o wykluczeniu nale˝y powo∏ywaç jedynie przepisy proceduralne
majàce szczególny zwiàzek z konkretnà okolicznoÊcià znamionujàcà wykluczenie
wykonawcy z dalszego udzia∏u w post´powaniu. Trzeba pami´taç, ˝e podstawà
prawnà decyzji o wykluczeniu wykonawcy mogà byç tylko przepisy prawne po-
wszechnie obowiàzujàce. Brak powo∏ania podstawy prawnej decyzji o wyklucze-
niu wykonawcy nie pozbawia takiej decyzji bytu prawnego, bowiem powo∏anie
podstawy prawnej nie jest warunkiem zaistnienia wykluczenia konkretnego wyko-
nawcy z post´powania, lecz warunkiem prawid∏owoÊci dokonanego wykluczenia
w znaczeniu formalnym.

Ponadto zawiadomienie o wykluczeniu powinno zawieraç uzasadnienie fak-
tyczne i prawne. Uzasadnienie podj´tej decyzji o ma spe∏niaç w szczególnoÊci
prawny obowiàzek wykazania, na jakiej podstawie czynnoÊç wykluczenia zosta∏a
podj´ta, a nast´pnie daje podstaw´ kontroli poprawnoÊci dokonanej czynnoÊci.

Uzasadnienie faktyczne decyzji o wykluczeniu wykonawcy z dalszego udzia∏u
w post´powaniu powinno w szczególnoÊci zawieraç wskazanie faktów spe∏niajà-
cych ustawowe przes∏anki do wykluczenia wykonawcy, które zamawiajàcy uzna∏
za udowodnione, dowodów, na których si´ opar∏ oraz przyczyn, z powodu których
odmówi∏ wiarygodnoÊci i mocy dowodowej innym okolicznoÊciom. W uzasadnie-
niu faktycznym zamawiajàcy powinien zatem dok∏adnie wskazaç podstaw´ fak-
tycznà rozstrzygni´cia. Ocena zebranego materia∏u dowodowego i wyczerpujàce
wyjaÊnienie przes∏anek dokonanego rozstrzygni´cia powinny znaleêç pe∏ne od-
zwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu wykonawcy, przekonywajà-
cym zarówno co do prawid∏owoÊci oceny sytuacji materialnej wykonawcy, jak i co
do zasadnoÊci treÊci rozstrzygni´cia.

Zawiadomienie zawierajàce decyzj´ o odrzuceniu oferty powinno,
podobnie jak zawiadomienie o wykluczeniu z post´powania, zawieraç:
• oznaczenie zamawiajàcego, który podjà∏ takà decyzj´, wraz z oznaczeniem po-

st´powania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym takie odrzucenie
nastàpi∏o;

• dat´ podj´cia decyzji o odrzuceniu oferty;
• powo∏anie podstawy prawnej;
• uzasadnienie faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne decyzji o odrzuceniu

oferty powinno w szczególnoÊci zawieraç wskazanie faktów spe∏niajàcych usta-
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wowe przes∏anki do odrzucenia oferty, które zamawiajàcy uzna∏ za udowod-
nione, dowodów, na których si´ opar∏, oraz przyczyn, z powodu których odmó-
wi∏ wiarygodnoÊci i mocy dowodowej innym okolicznoÊciom. 

Katalog przes∏anek, po zaistnieniu których, zamawiajàcy b´dzie zobowià-
zany do odrzucenia oferty, zawar∏ ustawodawca w dyspozycji art. 89 Pzp. Do katalogu
przes∏anek skutkujàcych odrzuceniem oferty nale˝à okolicznoÊci, w których oferta:
• jest niezgodna z ustawà;
• jej treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ; 
• jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
• zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia;
• zosta∏a z∏o˝ona przez wykonawc´ wykluczonego z udzia∏u w post´powaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do sk∏adania ofert; 
• zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na poprawiç na

podstawie art. 88 Pzp, lub b∏´dy w obliczeniu ceny;
• zawiera omy∏ki rachunkowe, a wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzyma-

nia zawiadomienia nie zgodzi∏ si´ na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obli-
czeniu ceny; 

• jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów. 

Zamawiajàcy zobowiàzany jest niezw∏ocznie po dokonaniu czynnoÊci wyboru
najkorzystniejszej oferty powiadomiç o dokonanym wyborze wszystkich wykonaw-
ców, którzy z∏o˝yli oferty, podajàc nazw´ (firm´) i adres wykonawcy, którego
ofert´ wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

Oznaczenie wykonawcy, którego ofert´ wybrano, b´dàcego osobà fizycznà po-
lega na podaniu jego imienia (imion) oraz nazwiska i miejsca zamieszkania, a tak-
˝e ewentualnie innych danych (np. PESEL, NIP), zaÊ w odniesieniu do osób
prawnych, paƒstwowych jednostek organizacyjnych i organizacji spo∏ecznych
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej – ich nazwy oraz siedziby. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty powinno zawieraç dat´ pod-
j´cia czynnoÊci wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawa w obecnym brzmieniu,
w odró˝nieniu od jej treÊci normatywnej sprzed nowelizacji dokonanej ustawà
z 7 kwietnia 2006 r., wymaga podania w zawiadomieniu uzasadnienia wyboru. Wy-
daje si´, i˝ uzasadnienie takie powinno wskazywaç punktacj´, jakà otrzyma∏a wy-
brana oferta, wraz ze wskazaniem na elementy oferty, które podlega∏y ocenie. Nie-
zw∏ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajàcy zamieszcza informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zosta∏y odrzuco-
ne oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post´powania równie˝ na stronie
internetowej oraz w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dost´pnym. 
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1.4.3. Zawiadomienie o uniewa˝nieniu post´powania

Jednà z czynnoÊci, jakich mo˝e dokonaç zamawiajàcy w trakcie badania z∏o˝o-
nych ofert, mo˝e byç czynnoÊç uniewa˝nienia post´powania. Decyzja o uniewa˝-
nieniu post´powania skutkuje tym, i˝ ustaje byt prawny toczàcego si´ post´powa-
nia i nie mo˝e dojÊç do wyboru najkorzystniejszej oferty, z wykonawcà której mia-
∏aby zostaç podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. Je˝eli jednak
wykonawcy bioràcy udzia∏ w uniewa˝nionym post´powaniu stwierdzà, ˝e ich inte-
res prawny na skutek dokonanej czynnoÊci uniewa˝nienia post´powania przez za-
mawiajàcego zosta∏ naruszony, mogà wnieÊç pisemny protest do zamawiajàcego.

Do podstawowego obowiàzku zamawiajàcego nale˝y powiadomienie o decyzji
uniewa˝nienia post´powania. W przypadku uniewa˝nienia post´powania przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert o uniewa˝nieniu post´powania nale˝y powiado-
miç równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamó-
wienia. Je˝eli natomiast post´powanie zostanie uniewa˝nione po up∏ywie termi-
nu sk∏adnia ofert o uniewa˝nieniu post´powania, nale˝y powiadomiç równocze-
Ênie wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty. 

Zawiadomienie zawierajàce decyzj´ o uniewa˝nieniu post´powania powinno
zawieraç oznaczenie zamawiajàcego, który podjà∏ takà decyzj´, wraz z oznacze-
niem post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, które zosta∏o uniewa˝-
nione. Oznaczenie zamawiajàcego polega na podaniu pe∏nej jego nazwy i siedzi-
by (adresu). 

Zawiadomienie o decyzji zamawiajàcego uniewa˝niajàcej post´powanie po-
winno tak˝e zawieraç dat´ podj´cia decyzji o uniewa˝nieniu post´powania. Jest
to wa˝ne z tego wzgl´du, ˝e dla oceny legalnoÊci podj´tej decyzji w trakcie post´-
powania odwo∏awczego miarodajny jest stan prawny i faktyczny istniejàcy w dniu
dokonywania czynnoÊci odrzucenia oferty. 

Ponadto zawiadomienie o uniewa˝nieniu post´powania powinno zawieraç po-
wo∏anie podstawy prawnej. Ustawodawca w dyspozycji art. 93 ust 1 Pzp zawar∏ ka-
talog przes∏anek, po zaistnieniu których, zamawiajàcy b´dzie zobowiàzany do
uniewa˝nienia post´powania.

Do katalogu przes∏anek skutkujàcych uniewa˝nieniem post´powania
nale˝à okolicznoÊci i sytuacje, gdy: 
• nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏ ˝aden

wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu od wykonawcy niepodle-
gajàcego wykluczeniu; 
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• w post´powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen´ nie z∏o˝ono co naj-
mniej dwóch ofert niepodlegajàcych odrzuceniu; 

• w post´powaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wp∏yn´∏y mniej
ni˝ dwa wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w licytacji elektronicznej albo nie
zosta∏y z∏o˝one oferty przez co najmniej dwóch wykonawców niepodlegajà-
cych wykluczeniu; 

• cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e
przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia; 

• w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zosta∏y z∏o˝one oferty dodat-
kowe o takiej samej cenie; 

• wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e prowadzenie post´po-
wania lub wykonanie zamówienia nie le˝y w interesie publicznym, czego nie
mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç; 

• post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 
Zawiadomienie o uniewa˝nieniu post´powania powinno zawieraç uzasadnie-

nie faktyczne i prawne. Elementy uzasadnienia faktycznego i prawnego omówili-
Êmy szczegó∏owo w pkt 1.4.2. Poradnika. 

1.5. Dokumentacja sprawozdawcza wraz z przewodnikiem

1.5.1. Protokó∏ z negocjacji

Zamawiajàcy, w celu prawid∏owego udokumentowania post´powania,
zobowiàzany jest do sporzàdzenia w formie pisemnej protoko∏u z negocjacji.
Powinno z niego wynikaç, kto, kiedy, gdzie i jakich czynnoÊci dokona∏, kto i w ja-
kim charakterze by∏ przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynnoÊci
ustalono i jakie uwagi zg∏osi∏y obecne osoby. 

Protokó∏ jest „dokumentem” odzwierciedlajàcym w miar´ dok∏adnie przebieg
okreÊlonego zdarzenia czy przeprowadzonych czynnoÊci, pozwalajàcym na ustale-
nie kto uczestniczy∏ w zdarzeniu (lub czynnoÊci), a tak˝e jaki by∏ jego przebieg
i do jakich wniosków doprowadzi∏11.

TreÊcià merytorycznà protoko∏u z negocjacji b´dzie okreÊlenie, w jakim trybie b´-
dà prowadzone negocjacje, czy b´dà to negocjacje w trybie negocjacji z og∏oszeniem,
negocjacji bez og∏oszenia, dialogu konkurencyjnego czy te˝ zamówienia z wolnej r´-
ki. Tryb prowadzonego post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wyzna-
cza bowiem zakres mo˝liwych negocjacji mi´dzy stronami. W trybie negocjacji
z og∏oszeniem zamawiajàcy mo˝e prowadziç jedynie negocjacje z wykonawcami
w celu okreÊlenia przysz∏ych warunków umowy oraz przedmiotu zamówienia. Po za-
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koƒczonych negocjacjach zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç doprecyzowania lub uzupe∏-
nienia jedynie tych elementów SIWZ, które by∏y przedmiotem negocjacji. Jednocze-
Ênie nale˝y pami´taç, ˝e zmiany wynikajàce z przeprowadzonych negocjacji nie mo-
gà prowadziç do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub jego pierwotnych wa-
runków. Z powy˝szych wzgl´dów protokó∏ z prowadzonych negocjacji powinien
uwzgl´dniaç zakres i treÊç merytorycznà ustaleƒ dokonywanych mi´dzy negocjujàcy-
mi stronami. Z kolei w trybie dialogu konkurencyjnego mamy do czynienia z nie-
ograniczonym zakresem prowadzonych negocjacji. Dialog mo˝e dotyczyç wszelkich
aspektów zamówienia, zamawiajàcy prowadzi go do momentu, gdy jest w stanie
okreÊliç, w wyniku porównania rozwiàzaƒ proponowanych przez wykonawców, roz-
wiàzanie lub rozwiàzania najlepiej spe∏niajàce jego potrzeby.

Równie˝ w trybie zamówienia z wolnej r´ki mo˝emy mieç do czynienia z pro-
toko∏em z prowadzonych negocjacji. Chocia˝ ten tryb polega na prowadzeniu ne-
gocjacji co do wszystkich istotnych postanowieƒ zawieranej umowy tylko z jednym
wykonawcà, efektem negocjacji prowadzonych w tym trybie jest zawarcie umowy
po osiàgni´ciu konsensusu stron co do proponowanych rozstrzygni´ç. Uwa˝am
jednak, ˝e protokó∏ z negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej r´-
ki mo˝e byç sporzàdzony, ale nie jest warunkiem wymaganym i koniecznym ze
wzgl´du na poprawnoÊç prowadzonej procedury.

1.6. Wzory dokumentów stosowanych w post´powaniu protestacyj-
nym i odwo∏awczym

1.6.1. Protest

Protest jest pierwszym ze Êrodków ochrony prawnej, który w toku post´powa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego przys∏uguje wykonawcom oraz innym
podmiotom, których prawo do korzystania ze Êrodków ochrony prawnej wyraênie
wynika z treÊci Pzp. Do podmiotów tych nale˝y zaliczyç w szczególnoÊci uczestni-
ków konkursu, z wy∏àczeniem sytuacji opisanej w przepisie art. 179 ust. 1b Pzp,
organizacje zrzeszajàce wykonawców wpisane na list´ organizacji uprawnionych
do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej, prowadzonà przez prezesa UZP, oraz
„inne osoby”, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ uszczerb-
ku. Przez „inne osoby” nale˝y rozumieç zw∏aszcza takie podmioty, których udzia∏
w post´powaniu zosta∏ bezpodstawnie ograniczony przez zamawiajàcego,
w zwiàzku z czym naruszono ich interes prawny. 

Protest wnosi si´ do siedziby zamawiajàcego w terminie siedmiu dni
od dnia powzi´cia wiadomoÊci o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ jego
wniesienia. Pzp w obecnym brzmieniu, w odró˝nieniu od jego treÊci normatywnej
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sprzed nowelizacji z 7.04.2006 r., przewiduje jednak w niektórych przypadkach
odmienny termin na wniesienie protestu. Zgodnie bowiem z treÊcià art. 180 ust.
3 pkt 2 Pzp protest dotyczàcy treÊci og∏oszenia, a je˝eli post´powanie jest prowa-
dzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczàce tak˝e postanowieƒ SIWZ,
wnosi si´ w terminie 14 dni od dnia publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – je˝eli
wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Protest odnoÊnie do treÊci SIWZ w post´-
powaniu prowadzonym w trybie innym ni˝ przetarg nieograniczony musi, dla swo-
jej skutecznoÊci, zostaç z∏o˝ony nie póêniej ni˝ odpowiednio:
• trzy dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert – je˝eli wartoÊç zamówienia jest

mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,
• szeÊç dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert – je˝eli wartoÊç zamówienia jest

wi´ksza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

JeÊli chodzi o przes∏anki materialnoprawne konieczne dla skutecznego wnie-
sienia protestu, to nale˝y stwierdziç, i˝ podstawowymi przes∏ankami sà: narusze-
nie przez zamawiajàcego przepisów Pzp oraz powstanie w wyniku tego narusze-
nia uszczerbku w interesie prawnym protestujàcego12.

Ró˝norakoÊç sytuacji dotyczàcych naruszeƒ przez zamawiajàcego przepisów
Pzp w zasadzie uniemo˝liwia ich stypizowanie w jakieÊ okreÊlone kategorie. Ka˝-
de uchybienie przepisom Pzp przez zamawiajàcego w toku prowadzonego post´-
powania mo˝e zatem stanowiç podstaw´ do wniesienia przez niego protestu.
Ograniczeniem tego prawa jest jednak obowiàzek wykazania interesu prawnego,
którego powstanie powoduje w∏aÊnie naruszenie przez zamawiajàcego przepisów
Pzp. Warto zauwa˝yç, i˝ zaistnienie uszczerbku w interesie prawnym protestujàce-
go, czy te˝ samà mo˝liwoÊç zaistnienia takiego uszczerbku, dotychczasowe orzecz-
nictwo ∏àczy z utratà mo˝liwoÊci ubiegania si´ o zamówienie (na etapie poprzedza-
jàcym z∏o˝enie oferty) bàdê jego uzyskania (po otwarciu ofert)13. 

Odnoszàc si´ do treÊci protestu, wskazaç nale˝y, i˝ powinien on
wskazywaç:
• Oprotestowanà czynnoÊç lub zaniechanie zamawiajàcego

W tej cz´Êci protestujàcy winien wskazaç, jaka konkretna czynnoÊç zamawia-
jàcego, dokonana przez niego w toku prowadzonego post´powania, stanowi
podstaw´ do wniesienia protestu. PodkreÊliç nale˝y, i˝ oprotestowaniu mogà
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podlegaç nie tylko czynnoÊci podj´te w toku post´powania przez zamawiajà-
cego, lecz równie˝ te czynnoÊci, do których podj´cia zamawiajàcy by∏ zobowià-
zany, a których bezprawnie zaniecha∏. Do najcz´stszych czynnoÊci oprotesto-
wywanych przez wykonawców nale˝à przede wszystkim: sformu∏owanie treÊci
og∏oszenia o zamówieniu oraz SIWZ, w szczególnoÊci zaÊ nieprawid∏owe
sporzàdzenie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udzia∏u w post´powa-
niu i kryteriów oceny ofert oraz istotnych postanowieƒ umowy albo wzoru
umowy. Po otwarciu ofert czynnoÊciami tymi b´dà najcz´Êciej: wykluczenie
wykonawcy (uczestnika konkursu) z post´powania, odrzucenie jego oferty,
niedokonanie tych czynnoÊci wobec konkurencyjnych wykonawców, wybór
oferty najkorzystniejszej czy w koƒcu bezprawne uniewa˝nienie post´powania.

• ˚àdanie
W tej cz´Êci protestujàcy winien wskazaç, podj´cia jakich czynnoÊci domaga
si´ od zamawiajàcego w przypadku uwzgl´dnienia jego protestu. Do ˝àdaƒ
najcz´Êciej wyst´pujàcych w praktyce nale˝à ˝àdania: dokonania modyfikacji
treÊci SIWZ lub og∏oszenia o zamówieniu, uniewa˝nienie czynnoÊci wyklucze-
nia protestujàcego albo odrzucenia jego oferty, dokonanie bezprawnie zanie-
chanej czynnoÊci wykluczenia konkurencyjnego wykonawcy albo odrzucenia
jego oferty czy w koƒcu ˝àdanie uniewa˝nienia post´powania.

• Zwi´z∏e przytoczenie zarzutów
OdnoÊnie do koniecznoÊci zwi´z∏ego przytoczenia zarzutów podkreÊliç nale˝y,
i˝ obowiàzek ten sprowadza si´ do opisania naruszeƒ przez zamawiajàcego
przepisów Pzp ze wskazaniem, które konkretnie przepisy zosta∏y jego dzia∏a-
niami, albo bezprawnym zaniechaniem, naruszone. Wskazaç te˝ trzeba, ˝e ak-
tualizacja tego obowiàzku nast´puje najcz´Êciej poprzez wskazanie podstawy
prawnej (np. art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 29 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt
2 Pzp). Dodaç przy tym nale˝y, i˝ cz´sto zdarza si´, ˝e w ocenie protestujàce-
go jedna faktyczna czynnoÊç zamawiajàcego b´dzie pociàga∏a za sobà mo˝li-
woÊç postawienia w zwiàzku z tym kilku ró˝nych zarzutów opartych o ró˝nà
podstaw´ prawnà (np. dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej mo˝e naru-
szaç przepisy art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp).

• OkolicznoÊci faktyczne i prawne uzasadniajàce wniesienie protestu.
Ta cz´Êç protestu to tzw. uzasadnienie. Nale˝y w niej szczegó∏owo przedstawiç
i opisaç, z czego wynika przeÊwiadczenie wykonawcy o naruszeniu przez zama-
wiajàcego jego interesu prawnego; wskazaç na czym polega∏o bezprawne dzia-
∏anie (zaniechanie) zamawiajàcego oraz przytoczyç przepisy prawa, z którymi
to naruszenie jest zwiàzane. 

Dla skutecznego wniesienia protestu, oprócz dochowania ustawowego
terminu na jego wniesienie, konieczne jest podpisanie protestu przez osob´ upraw-
nionà do reprezentacji firmy. Osobà (osobami) takà jest osoba, której upowa˝nie-
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nie do reprezentowania protestujàcego wynika z odpowiedniego rejestru (np. KRS)
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej. Osobà takà jest równie˝ w∏aÊciwie usta-
nowiony pe∏nomocnik, przy czym dla podpisania protestu wystarczajàce jest posia-
danie pe∏nomocnictwa rodzajowego14. Istotnym jest, aby dokumenty potwierdzajà-
ce prawo reprezentacji protestujàcego (odpis z KRS, pe∏nomocnictwo) by∏y do∏à-
czone do treÊci protestu15 (w szczególnoÊci na etapie przed z∏o˝eniem oferty lub te˝
po z∏o˝eniu oferty, gdy protest podpisuje inna osoba ni˝ podpisujàca ofert´).

1.6.2. Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zgodnie ze znowelizowanà treÊcià przepisu art. 181 ust. 3 Pzp zamawiajàcy ma
obowiàzek niezw∏ocznego przekazania wykonawcom uczestniczàcym w post´powa-
niu o udzielenie zamówienia kopii wniesionego protestu, a je˝eli protest dotyczy
treÊci og∏oszenia lub postanowieƒ SIWZ – zamieszczenia jej równie˝ na stronie in-
ternetowej, na której jest udost´pniana specyfikacja, wzywajàc równoczeÊnie wyko-
nawców do wzi´cia udzia∏u w post´powaniu toczàcym si´ w wyniku wniesienia pro-
testu. 

W pierwszym rz´dzie nale˝y wskazaç, i˝ z przepisu tego de facto wynika obowià-
zek przes∏ania przez zamawiajàcego kopii protestu wykonawcom uczestniczàcym
w post´powaniu. W trakcie prowadzonego konkursu b´dà to zatem równie˝ jego
uczestnicy. Najwi´ksze problemy dotyczàce okreÊlenia kr´gu uprawnionych do
otrzymania kopii wniesionego protestu pojawiajà si´ przy protestach wniesionych
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. Wynika to z faktu, i˝ nie ka˝dy potencjal-
ny uczestnik post´powania o udzielenie zamówienia publicznego pobiera SIWZ
w sposób oficjalny, tj. pozwalajàcy zamawiajàcemu na precyzyjne okreÊlenie kr´gu
potencjalnych wykonawców. Rozwiàzaniem tego problemu jest instytucja publika-
cji kopii wniesionego protestu w toku post´powania prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na stronie internetowej, na której zamieszczono treÊç spe-
cyfikacji. Wyklucza to sytuacj´, w której zainteresowane podmioty zosta∏y pozba-
wione mo˝liwoÊci wzi´cia udzia∏u w post´powaniu toczàcym si´ w wyniku wniesie-
nia protestu. Natomiast po otwarciu ofert trudnoÊcià dla zamawiajàcych nierzadko
bywa stwierdzenie, czy obowiàzek przekazania kopii wniesionego protestu odnosi
si´ równie˝ do wykonawców skutecznie wykluczonych lub tych, których oferty zo-
sta∏y skutecznie odrzucone. Nale˝y przyjàç, i˝ sformu∏owanie „wykonawcom
uczestniczàcym w post´powaniu o udzielenie zamówienia” pozwala na ogranicze-
nie kr´gu podmiotów uprawnionych do tych wykonawców, którzy w chwili wniesie-
nia protestu uczestniczà jeszcze w post´powaniu, a zatem tych, którzy nie zostali
skutecznie wykluczeni albo których oferta nie zosta∏a skutecznie odrzucona.
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Termin na przekazanie kopii wniesionego protestu okreÊlony zosta∏ ja-
ko niezw∏ocznie, co zgodnie z powszechnie przyj´tym w doktrynie poglàdem
oznacza „tego samego dnia” albo „nie póêniej ni˝ dnia nast´pnego”16.

Zupe∏nà nowoÊcià jest obowiàzek wezwania wykonawców do wzi´cia
udzia∏u w post´powaniu toczàcym si´ w wyniku wniesienia protestu. Obowiàzek
ten koresponduje z nowym rozwiàzaniem ustawowym dotyczàcym prowadzenia
post´powania protestacyjnego, polegajàcym na prawie wykonawcy do opowiedze-
nia si´ po jednej ze stron post´powania protestacyjnego pod groêbà utraty prawa
do kwestionowania czynnoÊci zamawiajàcego wykonanych zgodnie z ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu zapad∏ym w post´powaniu toczàcym si´ w wyniku
wniesienia protestu (art. 181 ust. 6 Pzp) oraz prawa do wniesienia protestu
w oparciu o te same okolicznoÊci (art. 181 ust. 7 Pzp).

1.6.3. Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà

Przepisy art. 181 ust. 1 i 2 Pzp przewidujà koniecznoÊç dokonania przez zamawia-
jàcego powiadomienia wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty, o zawieszeniu biegu ter-
minu zwiàzania ofertà do czasu jego ostatecznego rozstrzygni´cia. JednoczeÊnie no-
wy przepis ust. 2a art. 181 stanowi, i˝ zamawiajàcy, w dowolnym czasie, jednak nie
póêniej ni˝ na siedem dni przed up∏ywem wa˝noÊci wadiów, wzywa wykonawców,
pod rygorem wykluczenia z post´powania, do przed∏u˝enia wa˝noÊci wadium albo
wniesienia nowego wadium na okres niezb´dny do zabezpieczenia post´powania do
zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu. Sformu∏owanie „zawie-
szenie biegu terminu zwiàzania ofertà” oznacza, i˝ od chwili wniesienia protestu ter-
min ten przestaje biec, zaÊ po jego ostatecznym rozstrzygni´ciu rozpoczyna swój bieg
nie od poczàtku, ale od dnia, w którym zosta∏ zawieszony (termin liczony wi´c b´-
dzie w dalszym ciàgu – np. je˝eli zawieszenie ma miejsce w dniu 10 lipca, tj. w 20 dniu
zwiàzania ofertà, to po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu w dniu 25 sierpnia jego
bieg b´dzie liczony w dalszym ciàgu, poczynajàc od 21. dnia zwiàzania ofertà). 

JeÊli chodzi o form´ dokonania zawiadomienia, to bioràc pod uwag´ treÊç
przepisu art. 27 ust. 1–3 Pzp, mo˝e ono zostaç dokonane zarówno w zwyk∏ej for-
mie pisemnej, jak te˝ i za pomocà faksu czy maila.

Termin zwiàzania ofertà nieod∏àcznie zwiàzany jest z instytucjà wadium.
W przypadkach post´powaƒ, w których wadium jest wymagane, obowiàzkiem za-
mawiajàcego jest wezwania do przed∏u˝enia wa˝noÊci wadium, bàdê jego ponow-
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nego wniesienia na wyd∏u˝ony okres, pod rygorem wykluczenia z post´powania.
Wezwanie mo˝e nastàpiç w dowolnym czasie, jednak nie póêniej ni˝ na
siedem dni przed up∏ywem wa˝noÊci wadiów. Zauwa˝yç nale˝y, i˝ ustawodawca
nie okreÊli∏ precyzyjnie terminu, na jaki ma nastàpiç przed∏u˝enie wa˝noÊci wa-
dium. Wskaza∏ jedynie, ˝e ma to byç okres niezb´dny do zabezpieczenia post´po-
wania do zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu. Tym samym
ci´˝ar okreÊlenia tego terminu b´dzie prawdopodobnie spoczywa∏ na wykonawcy. 

1.6.4. Oddalenie/odrzucenie protestu/uwzgl´dnienie protestu

Podstawowà czynnoÊcià, którà zobowiàzany jest podjàç zamawiajàcy w toku
post´powania protestacyjnego, jest rozstrzygni´cie protestu. CzynnoÊç ta w isto-
cie polega na merytorycznym rozpoznaniu treÊci ˝àdaƒ protestu bàdê na odmo-
wie jego merytorycznego rozstrzygni´cia w przypadku zaistnienia braków formal-
nych. W zwiàzku z powy˝szym rozstrzygni´cie protestu mo˝e przybraç charakter:
1) w przypadku merytorycznego rozstrzygni´cia o ˝àdaniu protestu:

a) oddalenia protestu albo
b) uwzgl´dnienia protestu;

2) w przypadku zaistnienia formalnoprawnych przes∏anek okreÊlonych w przepi-
sie art. 180 ust. 7 Pzp – jego odrzucenia.
Zarówno w przypadku uwzgl´dnienia, oddalenia, jak i odrzucenia wniesione-

go protestu zamawiajàcy powinien wskazaç uzasadnienie faktyczne i prawne do-
konanego rozstrzygni´cia. Oddalajàc protest, zamawiajàcy zobligowany jest do
wykazania bezzasadnoÊci przytoczonych zarzutów, a co za tym idzie, równie˝ ˝à-
daƒ protestujàcego.

Obowiàzek uzasadnienia s∏usznoÊci wniesionego protestu b´dzie natomiast
cià˝y∏ na nim w razie uwzgl´dnienia odwo∏ania. W obu przypadkach zamawiajà-
cy zobligowany jest zamieÊciç w informacji o rodzaju rozstrzygni´cia pouczenie
o sposobie i terminie wniesienia odwo∏ania oraz do równoczesnego przekazania
rozstrzygni´cia protestu, wraz z uzasadnieniem, protestujàcemu oraz wykonaw-
com, którzy przystàpili do post´powania toczàcego si´ w wyniku wniesienia pro-
testu, jeÊli zaÊ protest ten dotyczy∏ treÊci og∏oszenia lub postanowieƒ specyfikacji
w post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – do za-
mieszczenia go równie˝ na stronie internetowej, na której udost´pniona zosta∏a
specyfikacja. 

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ uwzgl´dniajàc protest, zamawiajàcy zobowiàzany zosta∏
mocà przepisu art. 183 ust. 5 Pzp do powtórzenia oprotestowanej czynnoÊci lub
dokonania czynnoÊci bezprawnie zaniechanej:
a) niezw∏ocznie – je˝eli uwzgl´dni∏ wszystkie ˝àdania,
b) po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu – je˝eli co najmniej jedno ze zg∏oszo-

nych ˝àdaƒ nie zosta∏o uwzgl´dnione.
Termin „niezw∏ocznie” nale˝y rozumieç w tym przypadku jako „bez zb´dnej

zw∏oki”, nie póêniej ni˝ kilka dni od daty rozstrzygni´cia protestu. 
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O dokonaniu tych czynnoÊci, albo te˝ ich powtórzeniu, zamawiajàcy informu-
je niezw∏ocznie wszystkich wykonawców. 

Z treÊci przywo∏anych zapisów wynika równie˝, i˝ w zakresie przywo∏anych
przepisów zamawiajàcy mo˝e uwzgl´dniç tylko niektóre z ˝àdaƒ protestujàcego,
przy za∏o˝eniu oczywiÊcie, ˝e jest ich wi´cej ni˝ jedno. Takie stanowisko zosta∏o
równie˝ potwierdzone w orzecznictwie Sàdu Okr´gowego17. 

Zamawiajàcy – zgodnie z przepisem art. 183 ust. 1 Pzp – rozstrzyga
jednoczeÊnie wszystkie protesty dotyczàce:
• treÊci og∏oszenia,
• postanowieƒ SIWZ,
• wykluczenia wykonawcy z post´powania o udzielenie zamówienia, odrzucenia

ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w post´powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez og∏oszenia i zapytania
o cen´,

• wykluczenia wykonawcy z post´powania o udzielenie zamówienia albo odrzu-
cenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w post´powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z og∏oszeniem, dialogu kon-
kurencyjnego
• w terminie 10 dni od up∏ywu ostatniego z terminów na wniesienie pro-

testu.
Inne protesty zamawiajàcy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia ich wniesienia.

Dodatkowo stwierdziç nale˝y, i˝ w przypadku, gdyby zamawiajàcy w przewi-
dzianym prawem terminie nie dokona∏ rozstrzygni´cia protestu, jego zachowanie
nale˝y zakwalifikowaç jako oddalenie protestu.

1.6.5. Zawiadomienie o przywróceniu biegu terminu zwiàzania ofertà

Zawiadomienie o przywróceniu biegu terminu zwiàzania ofertà nale˝y uznaç
za czynnoÊç fakultatywnà zamawiajàcego, ˝aden przepis Pzp nie obliguje go, bo-
wiem do podejmowania tej czynnoÊci. Niemniej jednak podkreÊliç nale˝y, i˝ do-
konanie takiego zawiadomienia powoduje wi´kszà przejrzystoÊç prowadzonego
post´powania i umo˝liwia uczestniczàcym w nim wykonawcom bie˝àcà weryfika-
cj´ dokonywanych przez nich wyliczeƒ. Istotnym w tym kontekÊcie jest równie˝
i to, ˝e cz´sto wykonawcy nieuczestniczàcy w post´powaniu odwo∏awczym nie ma-
jà mo˝liwoÊci jednoznacznego okreÊlenia daty ostatecznego rozstrzygni´cia pro-
testu, co przy otrzymaniu zawiadomienia od zamawiajàcego umo˝liwia podj´cie
ró˝nych istotnych, z punktu widzenia wykonawcy, czynnoÊci. 
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1.6.6. Odwo∏anie

Kolejnym Êrodkiem ochrony prawnej jest odwo∏anie przys∏ugujàce uczestniko-
wi post´powania nieusatysfakcjonowanemu sposobem rozstrzygni´cia protestu
przez zamawiajàcego. 

Warto zauwa˝yç, i˝ ustawodawca odszed∏ od opisania sposobu roz-
strzygni´cia protestu, od którego przys∏uguje odwo∏anie, na rzecz sformu∏owania
ogólnego. Tym samym odwo∏anie mo˝na wnieÊç równie˝ od uwzgl´dnienia prote-
stu, co b´dzie mia∏o miejsce w sytuacji, gdy odwo∏anie wniesie wykonawca, który
przystàpi∏ do post´powania protestacyjnego po stronie zamawiajàcego. 

Termin na wniesienie odwo∏ania wynosi pi´ç dni od daty dor´czenia roz-
strzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu na jego wniesienie. Zgodnie z uchwa∏à SN
z 6.07.2005 r. (III CZP 41/05) w sytuacji, gdy rozstrzygni´cie protestu nastàpi∏o jesz-
cze w terminie, jednak˝e zosta∏o dor´czone protestujàcemu ju˝ po up∏ywie tego ter-
minu, wniesienie odwo∏ania w terminie liczonym od daty otrzymania rozstrzygni´cia
protestu powinno byç traktowane jako wniesienie odwo∏ania w terminie.

JeÊli chodzi o treÊç odwo∏ania, to, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ18, odwo∏anie wno-
szone do prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych powinno zawieraç w szczególnoÊci:
• imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu odwo∏u-

jàcego si´;
• imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawia-

jàcego;
• okreÊlenie przedmiotu zamówienia;
• wskazanie strony internetowej, na której zosta∏a udost´pniona SIWZ, je˝eli

zamawiajàcy udost´pnia jà na tej stronie;
• dat´ wniesienia protestu;
• zwi´z∏e przedstawienie zarzutów;
• wniosek co do rozstrzygni´cia odwo∏ania;
• faktyczne i prawne uzasadnienie odwo∏ania;
• podpis odwo∏ujàcego si´ lub jego przedstawiciela albo pe∏nomocnika;
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• za∏àczniki – kopi´ protestu, kopi´ rozstrzygni´cia protestu, je˝eli protest zo-
sta∏ rozpatrzony, dowód uiszczenia wpisu od odwo∏ania w wymaganej wysoko-
Êci, a tak˝e ewentualne pe∏nomocnictwo.

Zauwa˝yç nale˝y, i˝ w zasadzie odwo∏anie w wi´kszoÊci przypadków powinno
w swej treÊci potwierdzaç s∏usznoÊç ˝àdaƒ i zarzutów zawartych w treÊci protestu.
Zarzuty zawarte w proteÊcie mogà byç jednak dodatkowo argumentowane w tre-
Êci odwo∏ania19. Dodatkowo w treÊci uzasadnienia odwo∏ujàcy si´ powinien wyra-
ziç swoje stanowisko dotyczàce twierdzeƒ zamawiajàcego wyra˝onych w rozstrzy-
gni´ciu protestu. Warto jednak zauwa˝yç, i˝ zarzuty zawarte w odwo∏aniu nie mo-
gà wykraczaç poza ramy wyznaczone treÊcià protestu, tj. odwo∏ujàcy nie mo˝e
przytaczaç w treÊci odwo∏ania nowych zarzutów nieobj´tych poprzednio treÊcià
odwo∏ania. Niemniej jednak mo˝e zdarzyç si´ i tak, ˝e w toku post´powania to-
czàcego si´ na skutek wniesienia protestu powstanà nowe okolicznoÊci faktyczne,
które b´dà mia∏y wp∏yw na treÊç zarzutów zawartych w proteÊcie.

Warunkiem formalnym warunkujàcym rozpatrzenie odwo∏ania przez zespó∏
arbitrów jest uiszczenie wpisu od odwo∏ania w wysokoÊci okreÊlonej przez Preze-
sa UZP na podstawie rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysoko-
Êci i szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych za-
sad rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym20.

Niedochowanie obowiàzku uiszczenia wpisu najpóêniej z chwilà wniesie-
nia odwo∏ania (dowód uiszczenia wpisu powinien stanowiç za∏àcznik do odwo∏ania)
powoduje zwrot odwo∏ania przez prezesa Urz´du, bez mo˝liwoÊci skierowania go do
zespo∏u arbitrów. Niedo∏àczenie dowodu uiszczenia wpisu do odwo∏ania skutkuje ko-
niecznoÊcià wezwania odwo∏ujàcego si´ przez prezesa Urz´du do przed∏o˝enia tego
dowodu w okreÊlonym terminie. Niewype∏nienie tego obowiàzku (albo te˝ przes∏anie
potwierdzenia wskazujàcego, i˝ op∏ata kwoty wpisu nastàpi∏a po up∏ywie wymaganego
terminu) równie˝ b´dzie powodowa∏o zwrot odwo∏ania odwo∏ujàcemu si´. 

1.6.7. Zawiadomienie o wniesieniu odwo∏ania 

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ w wyniku dokonania nowelizacji Pzp istotnej
zmianie uleg∏a treÊç przepisu art. 184 ust. 2 Pzp. W zmienionym stanie prawnym
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odwo∏ujàcy si´, pod groêbà odrzucenia odwo∏ania21, zobligowany jest do przeka-
zania zamawiajàcemu kopii odwo∏ania, nie zaÊ, jak dotychczas, jedynie informa-
cji dotyczàcej jego wniesienia. Rozwiàzanie to pozwoli zamawiajàcemu na zapo-
znanie si´ z treÊcià odwo∏ania jeszcze przed posiedzeniem zespo∏u arbitrów bez
koniecznoÊci wyst´powania z wnioskiem o przekazanie jego treÊci przez prezesa
Urz´du. Wprowadzona sankcja niedope∏nienia obowiàzku przekazania kopii od-
wo∏ania koreluje z kolei z ugruntowanà ju˝ w tej mierze praktykà orzeczniczà sà-
dów okr´gowych dotyczàcych zawiadomienia o z∏o˝eniu skargi na wyrok zespo∏u
arbitrów22. Oznacza to, i˝ pomimo dope∏nienia innych obowiàzków zwiàzanych
z wniesieniem odwo∏ania nieprzekazanie zamawiajàcemu kopii odwo∏ania nie po-
zwoli merytorycznie rozpoznaç jego treÊci. Ostatecznym terminem na dokonanie
tej czynnoÊci jest data wniesienia odwo∏ania (ten sam dzieƒ). W istocie oznacza
to, ˝e przekazanie zamawiajàcemu kopii odwo∏ania po tym terminie, nawet jeÊli
nie up∏ynà∏ jeszcze ostateczny termin na wniesienie odwo∏ania, b´dzie skutkowa-
∏o odrzuceniem odwo∏ania. Rozwiàzanie to ma w zamyÊle pozwoliç ustawodawcy
na sprawne przeprowadzenie post´powania odwo∏awczego, w szczególnoÊci zaÊ
na stosunkowo wczesne poinformowanie innych wykonawców zainteresowanych
wzi´ciem udzia∏u w toczàcym si´ post´powaniu odwo∏awczym, którym przys∏ugu-
je prawo do zg∏oszenia przystàpienia do tego post´powania.
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Rozdzia∏ 2.
Wzorcowe dokumenty przetargowe specyficzne
dla us∏ug

2.1. Wzory SIWZ na us∏ugi

2.1.1. Informacje wprowadzajàce (art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 Pzp)

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp SIWZ zawiera co najmniej nazw´ (firm´)
oraz adres zamawiajàcego. Podanie tych informacji ma istotne znaczenie dla wy-
konawcy w kwestiach zwiàzanych np. z wystawianiem gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych jako zabezpieczenie oferty wadium (prawid∏owe okreÊlenie
beneficjenta) oraz z wnoszeniem Êrodków ochrony prawnej (prawid∏owe okreÊle-
nie strony post´powania).

Nale˝y odró˝niç przy tym poj´cie zamawiajàcego od poj´cia prowadzàce-
go post´powanie. Prowadzàcym post´powanie mo˝e byç bowiem jednostka organiza-
cyjna zamawiajàcego, jak te˝ osoba trzecia. Tym niemniej nale˝y wówczas traktowaç
taki podmiot jako pe∏nomocnika zamawiajàcego, nie zaÊ jako samego zamawiajàcego.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp SIWZ zawiera co najmniej tryb udzielenia
zamówienia. B´dà to: przetarg nieograniczony (art. 39–46 Pzp), przetarg ograni-
czony (art. 47–53 Pzp), negocjacje z og∏oszeniem (art. 54–60 Pzp), dialog konku-
rencyjny (art. 60a–60e Pzp), negocjacje bez og∏oszenia (art. 61–65 Pzp), zapyta-
nie o cen´ (art. 69–73 Pzp, tylko w post´powaniach o szacunkowej wartoÊci mniej-
szej ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp).
W trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z art. 81 Pzp, nie stosuje si´ przepisu 
art. 36 Pzp, nie sporzàdza si´ zatem SIWZ. 

W przypadku trybu zamówienia z wolnej r´ki (art. 66–68 Pzp), zgodnie z art.
68 ust. 1 Pzp, nie stosuje si´ przepisu art. 36 ust. 1–3 Pzp. Natomiast stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 36 ust. 4 i 5 Pzp. W Êwietle powy˝szego zamawiajàcy,
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prowadzàc post´powanie w trybie zamówienia z wolnej r´ki, nie sporzàdza SIWZ,
mo˝e natomiast za˝àdaç od wykonawcy, aby ten wskaza∏, które cz´Êci zamówie-
nia zamierza powierzyç podwykonawcom oraz poda∏ ich nazwy (firmy).

2.1.2. Opis przedmiotu zamówienia z uwzgl´dnieniem podzia∏u zamówienia
na cz´Êci oraz dopuszczenia ofert wariantowych, a tak˝e z informacjà
o zamówieniach uzupe∏niajàcych (art. 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 2
pkt 1, 3 i 4 Pzp)

1. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp SIWZ zawiera co najmniej opis przedmiotu
zamówienia. Przepisy okreÊlajàce zasady prawid∏owego opisania przedmiotu
zamówienia zosta∏y zawarte w art. 29–30 Pzp. 

2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje si´ w sposób jed-
noznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych
okreÊleƒ, uwzgl´dniajàc wszystkie wymagania i okolicznoÊci mogàce mieç
wp∏yw na sporzàdzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç
w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´ (art. 29 ust. 2 Pzp).
W szczególnoÊci przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba ˝e jest to uzasadnione
specyfikà przedmiotu zamówienia i zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu
zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ, a wskazaniu takie-
mu towarzyszà wyrazy „lub równowa˝ny” (art. 29 ust. 3 Pzp).

Patrz te˝:
• Wyrok ZA z 03.03.2005 r. (UZP/ZO/0-387/05),
• Wyrok ZA z 06.05.2005 r. (UZP/ZO/0-856/05).

3. Zgodnie z art. 30 ust. 7 Pzp do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si´ na-
zwy i kody okreÊlone w rozporzàdzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamó-
wieƒ CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r.), zwanego „Wspólnym
S∏ownikiem Zamówieƒ”.

4. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych, powi-
nien zdefiniowaç, jakie elementy przedmiotu zamówienia przewiduje zamówi.
Nale˝y bowiem pami´taç o treÊci art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w którym czytamy
„w przypadku udzielania, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia pod-
stawowego, dotychczasowemu wykonawcy us∏ug zamówieƒ uzupe∏niajàcych,
stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawowego i polega-
jàcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie pod-
stawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczo-
nego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w SIWZ dla zamówienia
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podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego”. Wynika
stàd, ˝e zamawiajàcy ma obowiàzek poinformowaç wykonawców na etapie spo-
rzàdzenia SIWZ o tym, jakie elementy zamówienia podstawowego b´dà wcho-
dzi∏y w sk∏ad zamówienia uzupe∏niajàcego (jakie elementy zostanà powtórzo-
ne). Co wi´cej, zgodnie z art. 32 ust. 3 Pzp, obowiàzkiem zamawiajàcego jest
uwzgl´dnienie przy ustaleniu wartoÊci szacunkowej zamówienia wartoÊci zamó-
wieƒ uzupe∏niajàcych. Aby poprawnie obliczyç wartoÊç szacunkowà zamówie-
nia, zamawiajàcy musi wczeÊniej wiedzieç, ile i jakich zamówieƒ uzupe∏niajà-
cych zamierza udzieliç.

W SIWZ nale˝y podaç, jakie elementy b´dà przedmiotem zamówienia
uzupe∏niajàcego.

5. Zgodnie z art. 83 ust. 1 Pzp zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia
oferty wariantowej. Jest to mo˝liwe tylko wtedy, gdy cena nie jest jedynym kry-
terium wyboru oferty, zamawiajàcy musi bowiem mieç mo˝liwoÊç porównania
zaproponowanego przez wykonawc´ wariantu realizacji zamówienia. Z∏o˝enie
oferty wariantowej oznacza zaproponowanie przez wykonawc´ wykonania
przedmiotu zamówienia w sposób odmienny, ni˝ wymaga∏ zamawiajàcy, przy
spe∏nieniu minimalnych warunków okreÊlonych przez zamawiajàcego. Nie
oznacza natomiast z∏o˝enia oferty przedstawiajàcej kilka wariantów technicz-
nych lub cenowych – taka oferta podlega odrzuceniu na mocy 
art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp. Nale˝y bowiem pami´taç o treÊci art. 82 ust. 1 Pzp,
zgodnie z którym „wykonawca mo˝e z∏o˝yç jednà ofert´”. 

Dopuszczajàc mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty, zamawiajàcy musi zamieÊciç w SIWZ
opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszà odpowiadaç te oferty (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp). 

Warto w tym kontekÊcie przytoczyç wypowiedê Europejskiego Trybu-
na∏u SprawiedliwoÊci23, i˝: „Artyku∏ 19 dyrektywy Rady 93/37/EWG dotyczàcej
koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówieƒ publicznych na roboty bu-
dowlane, zgodnie z którym instytucje zamawiajàce okreÊlajà minimalne wymogi,
które muszà spe∏niaç oferty wariantowe, nie jest zachowany, je˝eli dokumentacja
przetargowa odsy∏a wy∏àcznie do krajowych przepisów, które stawiajà warunek,
by oferty wariantowe gwarantowa∏y wykonanie równowa˝nych pod wzgl´dem ja-
koÊci Êwiadczeƒ w stosunku do tych, które sà przedmiotem zamówienia”. 
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Przyjàç zatem nale˝y, i˝ dopuszczajàc mo˝liwoÊç sk∏adania ofert warianto-
wych, zamawiajàcy powinien precyzyjnie zdefiniowaç minimalne warunki, jakim
muszà one odpowiadaç. OkreÊlajàc minimalne warunki, nale˝y pos∏u˝yç si´
obiektywnymi cechami technicznymi i jakoÊciowymi. Zamawiajàcy nie mo˝e
w tym wypadku poprzestaç tylko na ogólnym stwierdzeniu, ˝e oferty wariantowe
majà gwarantowaç wykonanie Êwiadczeƒ równowa˝nych pod wzgl´dem jakoÊci
w stosunku do tych, które sà przedmiotem zamówienia.

6. Zgodnie z art. 83 ust. 2 Pzp zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia
oferty cz´Êciowej, je˝eli przedmiot zamówienia jest podzielny.

7. Zamawiajàcy mo˝e wskazaç maksymalnà liczb´ cz´Êci, na które wykonawca
b´dzie móg∏ z∏o˝yç ofert´ (art. 83 ust. 3 Pzp). Je˝eli zamawiajàcy nie wprowa-
dzi takiego zastrze˝enia, to wykonawca ma swobod´ w okreÊleniu, na jakie
cz´Êci zamówienia z∏o˝y ofert´.

8. Dopuszczajàc mo˝liwoÊç z∏o˝enia ofert cz´Êciowych zamawiajàcy ma obo-
wiàzek:
• opisaç przedmiot zamówienia z u˝yciem nazw i kodów CPV osobno dla

ka˝dej cz´Êci zamówienia;
• okreÊliç wartoÊç szacunkowà dla ka˝dej cz´Êci zamówienia;
• okreÊliç kwot´ wadium dla ka˝dej cz´Êci zamówienia (je˝eli wymaga z∏o˝e-

nia wadium);
• okreÊliç, jakich dokumentów wymaga na potwierdzenie spe∏niania warun-

ków udzia∏u w post´powaniu dla danej cz´Êci zamówienia (pami´tajàc
o tym, aby nie ˝àdaç wielokrotnie tych samych dokumentów);

• okreÊliç wysokoÊç zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy (w procen-
tach) dla ka˝dej cz´Êci zamówienia;

• na otwarciu ofert podaç kwot´, jakà zamierza przeznaczyç na sfinansowa-
nie ka˝dej cz´Êci zamówienia.

2.1.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4
i pkt 16 Pzp)

Zamawiajàcy, na podstawie przepisu art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp, ma obowiàzek
okreÊliç w SIWZ termin wykonania zamówienia. Ustawodawca nie narzuci∏ bez-
poÊrednio w ustawie sposobu okreÊlenia terminu wykonania zamówienia. Pew-
nà wskazówkà sà wydane na podstawie przepisu art. 11 ust. 6 Pzp przepisy wy-
konawcze w postaci wzorów og∏oszeƒ o zamówieniu. We wzorach tych wskazu-
je si´ dwa sposoby okreÊlenia terminu wykonania zamówienia. Pierwszym jest
okreÊlenie okresu wykonania zamówienia w miesiàcach i/lub dniach, liczàc od
daty udzielenia zamówienia. Polega na okreÊleniu daty rozpocz´cia i/lub zakoƒ-
czenia wykonania zamówienia. Oba sposoby sà poprawne z punktu widzenia
przepisów Pzp.
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Z kolei wskazanie w SIWZ miejsca wykonania zamówienia nie jest wprost na-
kazane w ustawie. MieÊci si´ jednak w poj´ciu istotnych postanowieƒ umowy, któ-
re zamawiajàcy mo˝e zawrzeç w treÊci SIWZ.

2.1.4. Warunki udzia∏u w post´powaniu oraz sposób dokonywania oceny
spe∏nienia tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) 

Wypada nie zgodziç si´ z tezà, jakoby zamawiajàcy mia∏ prawo ustalaç szcze-
gó∏owe warunki udzia∏u w post´powaniu. Pzp w art. 22 ust. 1 zawiera zamkni´ty
katalog warunków, jakich spe∏nienia nale˝y ˝àdaç od wykonawców. Do zamawia-
jàcego nale˝y natomiast dok∏adne opisanie warunków oraz sposobu dokonywania
oceny ich spe∏niania.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ redakcja warunków pozwala na ich podzia∏ na
dwa nast´pujàce rodzaje:
• warunki pozytywne, charakteryzujàce si´ tym, i˝ wykonawca musi zapewniç, ˝e

spe∏nia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Pzp;
• warunki negatywne, charakteryzujàce si´ tym, i˝ wykonawca musi zapewniç,

˝e nie dotyczà go okolicznoÊci wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp.

WÊród warunków pozytywnych mo˝na wyró˝niç:
• warunki potwierdzajàce posiadanie uprawnieƒ, charakteryzujàce si´ tym, i˝

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia
przynajmniej jeden z nich musi wykazaç, ˝e spe∏nia warunki okreÊlone 
w art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp (mo˝liwa jest te˝ sytuacja, ˝e wymaganie powy˝sze
dotyczyç b´dzie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udziele-
nie zamówienia, w zale˝noÊci od zakresu wykonywanych przez nich czynno-
Êci);

• warunki potwierdzajàce posiadanie niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia oraz
dysponowanie potencja∏em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, a tak˝e znajdowanie si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajàcej wykonanie zamówienia; charakteryzujàce si´ one tym, i˝
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówie-
nia muszà oni wykazaç, ˝e spe∏niajà ∏àcznie (sumujàc swój potencja∏ wiedzy
i doÊwiadczenia oraz mo˝liwoÊci techniczne, osoby zdolne do wykonania za-
mówienia, a tak˝e sytuacj´ ekonomicznà i finansowà) warunki okreÊlone
w art. 22 ust. 1 pkt 2–3 Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówie-
nia warunki negatywne musi spe∏niç ka˝dy z nich z osobna.
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Do zamawiajàcego nale˝y dok∏adne opisanie warunków i sposobu do-
konywania oceny spe∏niania tych warunków.

Opisujàc warunki, zamawiajàcy powinien wskazaç, jakiej niezb´dnej wiedzy
i doÊwiadczenia, jakiego potencja∏u technicznego i jakich osób oraz jakiej sytuacji
ekonomicznej i finansowej wykonawcy wymaga w celu zapewnienia wykonania
zamówienia. Opis powinien byç dostosowany do rodzaju przedmiotu zamówienia.

W przypadku us∏ug podstawowe znaczenie b´dà mia∏y wymagania dotyczàce
osób, przy pomocy których zamawiajàcy b´dzie realizowa∏ zamówienie. 

Opisujàc sposób dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´po-
waniu, zamawiajàcy musi kierowaç si´ zasadà równego traktowania wykonawców
i nieutrudniania uczciwej konkurencji, a tak˝e zasadà racjonalnoÊci. Równe trak-
towanie wykonawców polega na tym, i˝ warunki udzia∏u w post´powaniu, poza
przypadkami okreÊlonymi w ustawie, powinny byç identyczne dla wszystkich wy-
konawców.

Opis warunków nie utrudnia uczciwej konkurencji, je˝eli jest obiektywny i nie
prowadzi do dyskryminacji, szczególnie wykonawców b´dàcych mikroprzedsi´-
biorcami lub ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorcami w rozumieniu przepisów ustawy
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Zasada racjonalnoÊci, niewyra˝ona wprost w ustawie Pzp, przejawia si´ w tym,
i˝ sposób dokonania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu musi
byç adekwatny do przedmiotu zamówienia, tj. bez wprowadzania nadmiernych
wymagaƒ w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

W przypadku us∏ug powy˝sze zasady w oceny spe∏niania warunków udzia∏u
w post´powaniu powinny byç wyra˝one w sposób nast´pujàcy:
• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunku okreÊlonego w art. 

22 ust. 1 pkt 1 Pzp na etapie przygotowania post´powania do zamawiajàcego
nale˝y ocena, czy do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci stano-
wiàcej przedmiot zamówienia konieczne jest posiadania uprawnieƒ wymaga-
nych przez ustawy, zaÊ w przypadku stwierdzenia, ˝e zachodzà powy˝sze oko-
licznoÊci – okreÊlenie w SIWZ minimalnych wymagaƒ w powy˝szym zakresie;

• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 
ust. 1 pkt 2 Pzp mamy do czynienia z nast´pujàcymi szczegó∏owymi warunkami:
a) posiadanie niezb´dnej wiedzy,
b) posiadanie niezb´dnego doÊwiadczenia,
c) dysponowanie potencja∏em technicznym,
d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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W przypadku zamówieƒ na us∏ugi zasadne mo˝e byç ˝àdanie wykazania za po-
mocà stosownych dokumentów potwierdzenia spe∏niania warunków opisanych
we wszystkich powy˝szych punktach, przy czym nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wa-
runki powy˝sze akcentujà wyraênie, i˝ majà byç niezb´dne, zatem niedopusz-
czalne jest stawianie warunków zb´dnych lub tylko oboj´tnych dla wykonania
przedmiotu zamówienia;

• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 ust.
1 pkt 3 Pzp mamy do czynienia z nast´pujàcymi szczegó∏owymi warunkami:
• znajdowanie si´ w sytuacji ekonomicznej zapewniajàcej wykonanie zamó-

wienia,
• znajdowanie si´ w sytuacji finansowej zapewniajàcej wykonanie zamówie-

nia.
W przypadku zamówieƒ na us∏ugi zasadne mo˝e byç ˝àdanie wykazania za po-
mocà stosownych dokumentów potwierdzenia spe∏niania warunków opisanych
w obu punktach. Przy realizacji du˝ych projektów w dziedzinie us∏ug mo˝e
mieç znaczenie, czy wykonawca zdo∏a wykonaç przedmiot zamówienia przy za-
∏o˝eniu odroczonej p∏atnoÊci.
Opis warunków nie mo˝e przy tym naruszaç art. 22 ust. 2 Pzp.

Przyk∏adem opisu warunku naruszajàcego powy˝szy przepis jest ˝àda-
nie wykazania si´ dodatnim wynikiem finansowym w ciàgu ostatnich trzech lat.
Potwierdza to wyrok ZA z dnia 23.03.2005 r. (sygn. UZP/ZO/0-500/05).

• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 
ust. 1 pkt 4 Pzp mamy do czynienia z nast´pujàcymi szczegó∏owymi warunkami:
zamawiajàcy wyklucza:
• wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich trzech lat przed wszcz´ciem post´po-

wania wyrzàdzili szkod´, nie wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je niena-
le˝ycie, a szkoda ta nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz´cia
post´powania, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest na-
st´pstwem okolicznoÊci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci;

• wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których upa-
d∏oÊç og∏oszono, z wyjàtkiem wykonawców, którzy po og∏oszeniu upad∏oÊci
zawarli uk∏ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sàdu, je˝eli
uk∏ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku
upad∏ego;

• wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz∏o˝enie na
raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏a-
Êciwego organu;
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• osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
ciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-
st´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej gru-
pie albo zwiàzku majàcych na celu pope∏nienie przest´pstwa lub prze-
st´pstwa skarbowego;

• spó∏ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest´pstwo po-
pe∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´p-
stwo przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´p-
stwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych,
a tak˝e za przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowa-
nej grupie albo zwiàzku majàcych na celu pope∏nienie przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowego;

• spó∏ki partnerskie, których partnera lub cz∏onka zarzàdu prawomocnie
skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzie-
lenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko prawom osób wykonujàcych
prac´ zarobkowà, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko ob-
rotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´-
cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe lub przest´p-
stwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych na celu po-
pe∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego;

• spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne, których komple-
mentariusza prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàz-
ku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko
prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo przekup-
stwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-
st´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej gru-
pie albo zwiàzku majàcych na celu pope∏nienie przest´pstwa lub prze-
st´pstwa skarbowego;

• osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka organu zarzàdzajàcego pra-
womocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powa-
niem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko prawom osób wy-
konujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione
w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbo-
we lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majà-
cych na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego;

• podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´ o zamó-
wienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groêbà kary;
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j) wykonawców, którzy nie spe∏niajà warunków udzia∏u w post´powaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Pzp;

k) wykonawców, którzy wykonywali bezpoÊrednio czynnoÊci zwiàzane
z przygotowaniem prowadzonego post´powania lub pos∏ugiwali si´ w ce-
lu sporzàdzenia oferty osobami uczestniczàcymi w dokonywaniu tych
czynnoÊci, chyba ˝e udzia∏ tych wykonawców w post´powaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si´ do wykonawców, którym
udziela si´ zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Pzp lub art. 67
ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

l) wykonawców, którzy z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na wy-
nik prowadzonego post´powania;

m) wykonawców, którzy nie z∏o˝yli oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków
udzia∏u w post´powaniu lub dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych
warunków lub z∏o˝one dokumenty zawierajà b∏´dy, z zastrze˝eniem art. 26
ust. 3 Pzp;

n) wykonawców, którzy nie wnieÊli wadium, w tym równie˝ na przed∏u˝ony
okres zwiàzania ofertà, lub nie zgodzili si´ na przed∏u˝enie okresu zwiàza-
nia ofertà.

2.1.5. OÊwiadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyç wykonawcy
w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków okreÊlonych w punkcie 4
(art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu nast´puje na podstawie
oÊwiadczenia i dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 Pzp zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy do-
kumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu, je-
˝eli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Je˝eli natomiast wartoÊç zamówienia
jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
warunków udzia∏u w post´powaniu. Wskazaç przy tym nale˝y, ˝e dokumentów
potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu okreÊlonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 2–3 Pzp mo˝na ˝àdaç wy∏àcznie w sytuacji, gdy zamawiajàcy
wymaga∏ spe∏nienia danego warunku.

Obowiàzkiem ka˝dego wykonawcy ubiegajàcego si´ o udzielenie za-
mówienia publicznego jest z∏o˝enie oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków udzia∏u
w post´powaniu. 
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Kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp:

Zamawiajàcy Wskazani w art. 3 Pozostali Pozostali
ust. 1 pkt 124 i 2 Pzp zamawiajàcy zamawiajàcy przy

Rodzaj (paƒstwowe instytucje udzielaniu zamówieƒ
zamówienia centralne) sektorowych

us∏ugi 137 000 euro 211 000 euro 422 000 euro

dostawy 137 000 euro 211 000 euro 422 000 euro

roboty budowlane 5278 000 euro 5278 000 euro 5278 000 euro

W ramach poszczególnych trybów udzielenia zamówienia obowiàzek z∏o˝enia
oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu regulujà nast´pu-
jàce przepisy: przetarg nieograniczony – art. 44 Pzp, przetarg ograniczony – 
art. 50 Pzp, negocjacje z og∏oszeniem – art. 56 ust. 2 Pzp, dialog konkurencyjny – 
art. 60c ust. 2 Pzp, zamówienie z wolnej r´ki – art. 68 ust. 2 Pzp, zapytanie o ce-
n´ – art. 73 Pzp. W przypadku trybów negocjacji bez og∏oszenia i licytacji elektro-
nicznej ustawodawca wprost nie na∏o˝y∏ na wykonawców obowiàzku sk∏adania
oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu. Jednak˝e trudno
uznaç, aby taki by∏ jego cel, zw∏aszcza w przypadku trybu negocjacji bez og∏osze-
nia, skoro nawet w trybie zamówienia z wolnej r´ki wymagane jest takie oÊwiad-
czenie . Posi∏kowo mo˝na wymieniç tu przepis art. 75 ust. 2 pkt 10 Pzp nakazujà-
cy wskazanie w og∏oszeniu informacji o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie ma-
jà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u
w post´powaniu. W przypadku zaÊ trybu negocjacji bez og∏oszenia zamawiajàcy
nakazuje sporzàdzenie specyfikacji istotnych warunków post´powania, nie wy∏à-
czajàc przy tym art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp nakazujàcego zamieszczenie informacji
o sposobie porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami oraz przekazywa-
nia oÊwiadczeƒ i dokumentów, a tak˝e wskazanie osób uprawnionych do porozu-
miewania si´ z wykonawcami.

I. Wymagane dokumenty:
• dokumentami potwierdzajàcymi spe∏nianie warunku okreÊlonego w art. 22 

ust. 1 pkt 1 Pzp mogà byç, w szczególnoÊci: aktualny odpis z KRS, zaÊwiadcze-
nie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, koncesja, zezwolenie lub
licencja; zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdaç wskazanych powy˝ej dokumentów,
je˝eli stwierdzi, ˝e do wykonania przedmiotu zamówienia niezb´dne jest po-
siadanie stosownych uprawnieƒ; innymi s∏owy, zamawiajàcy nie mo˝e „prze-
rzucaç” na wykonawców obowiàzku wskazywania, jakich dokumentów powi-
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nien wymagaç, poprzez nieprecyzyjnie sformu∏owane zapisy w SIWZ – musi
dok∏adnie wskazaç, jakie dokumenty potwierdzajà uprawnienia wykonawcy do
wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci; 

• dokumentów sk∏adanych na potwierdzenie spe∏niania warunku okreÊlonego
w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie wtedy, gdy opisa∏
ten warunek. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia sà us∏ugi, zamawia-
jàcy mo˝e ˝àdaç informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracow-
ników oraz liczebnoÊci personelu kierowniczego, wykazu wykonanych – lub
w przypadku Êwiadczeƒ okresowych lub ciàg∏ych, równie˝ wykonywanych
us∏ug; zasadne mo˝e byç równie˝ ˝àdanie wykazu niezb´dnych do wykonania
przedmiotu zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ oraz osób i podmiotów, które b´-
dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówienia;

• dokumentów sk∏adanych na potwierdzenie spe∏niania warunku okreÊlonego
w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie wtedy, gdy opisa∏
ten warunek; 

• w przypadku dokumentów sk∏adanych na potwierdzenie spe∏niania warunku
okreÊlonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp dokumentami tymi b´dà:

• aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru albo aktualne zaÊwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà
wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
wystawione nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏a-
dania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie
zamówienia albo sk∏adania ofert;

• aktualne zaÊwiadczenia w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego oraz w∏a-
Êciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego potwierdzajàce odpowiednio, ˝e wykonawca nie
zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowot-
ne i spo∏eczne lub zaÊwiadczenia, ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie
w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu – wystawione nie wczeÊniej
ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert.

• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, wystawiona nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy
przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert;

• aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert.
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Na koniecznoÊç ˝àdania informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp zwrócili uwag´ arbitrzy w wyro-
ku z dnia 09.05.2005 r. UZP/ZO/0-873/05.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówie-
nia do z∏o˝enia powy˝szych dokumentów zobowiàzany jest ka˝dy z nich.

Na temat dokumentów sk∏adanych przez wykonawców majàcych miejsce za-
mieszkania lub siedzib´ poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej patrz uwagi do
pkt 2.10.4. Poradnika.

II. Poza dokumentami wymienionymi w pkt I, w celu potwierdzenia, ˝e oferowa-
ne us∏ugi odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym przez zamawiajàcego, zama-
wiajàcy mo˝e ˝àdaç:

• próbek, opisów lub fotografii;
• zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgod-

noÊci dzia∏aƒ wykonawcy z normami jakoÊciowymi, je˝eli zamawiajàcy odwo-
∏ujà si´ do systemów zapewniania jakoÊci opartych na odpowiednich normach
europejskich;

• zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgod-
noÊci dzia∏aƒ wykonawcy z europejskimi normami zarzàdzania Êrodowiskiem,
je˝eli zamawiajàcy wskazujà Êrodki zarzàdzania Êrodowiskiem, które wyko-
nawca b´dzie stosowa∏ podczas realizacji zamówienia na us∏ugi, odwo∏ujàc si´
do systemu zarzàdzania Êrodowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarzàdzania
Êrodowiskiem opartych na europejskich lub mi´dzynarodowych normach po-
Êwiadczonych przez podmioty dzia∏ajàce zgodnie z prawem Unii Europejskiej,
europejskimi lub mi´dzynarodowymi normami dotyczàcymi certyfikacji.

Zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykonawca mo˝e z∏o-
˝yç równowa˝ne zaÊwiadczenia wystawione przez podmioty majàce siedzib´ w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wykonawca mo˝e z∏o-
˝yç inne dokumenty potwierdzajàce odpowiednio stosowanie przez wykonawców
równowa˝nych Êrodków zapewnienia jakoÊci i stosowanie równowa˝nych Êrod-
ków zarzàdzania Êrodowiskiem.

III.Forma sk∏adanych dokumentów:

• Dokumenty sà sk∏adane w formie orygina∏u lub kopii poÊwiadczonej za zgod-
noÊç z orygina∏em przez wykonawc´. W przypadku sk∏adania elektronicznych
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kopii dokumentów powinny byç one opatrzone przez wykonawc´ bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifi-
kowanego certyfikatu.

• Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç przedstawienia orygina∏u lub notarialnie potwier-
dzonej kopii dokumentu wy∏àcznie wtedy, gdy z∏o˝ona przez wykonawc´ ko-
pia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wàtpliwoÊci co do jej
prawdziwoÊci.

• Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym sà sk∏adane wraz z t∏umaczeniem na
j´zyk polski. T∏umaczenie nie jest wymagane, je˝eli zamawiajàcy wyrazi∏ zgo-
d´, o której mowa w art. 9 ust. 3 Pzp.

2.1.6. Informacja o sposobie porozumiewania si´ z wykonawcami
oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów (art. 36 ust. 1
pkt 7 i art. 27 i 38 Pzp)

Zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç wyboru sposobu porozumiewania si´ z wykonaw-
cami: pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà. Wybrany sposób nie mo˝e ogra-
niczaç konkurencji, zawsze dopuszczalna powinna byç forma pisemna, z zastrze-
˝eniem wyjàtków przewidzianych w ustawie. W celu umo˝liwienia porozumiewa-
nia si´ z wykonawcami zamawiajàcy powinien podaç w SIWZ informacj´ zawie-
rajàcà: adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres strony inter-
netowej i adres e-mail. W przypadku, gdy zamawiajàcy nie dopuszcza sposobu po-
rozumiewania si´ faksem lub drogà elektronicznà, informacja powy˝sza nie musi
zawieraç odpowiednio numer faksu lub adresu e-mail. Adres strony internetowej
nale˝y podaç zawsze w przypadku udzielania zamówienia w trybie przetargu nie-
ograniczonego. W przypadku pozosta∏ych trybów, w których istnieje obowiàzek
sporzàdzenia og∏oszenia oraz SIWZ, adres powinien byç podany szczególnie
w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

2.1.7. Osoby uprawnione do porozumiewania si´ z wykonawcami
(art. 36 ust. 1 pkt 7 i art. 27 Pzp)

Zamawiajàcy ma obowiàzek wyznaczyç osoby uprawnione do porozumiewa-
nia si´ z wykonawcami i podaç informacj´ o nich w SIWZ. Informacja ta po-
winna zawieraç imi´ i nazwisko, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny
(telefaksowy) oraz adres e-mail. W przypadku, gdy zamawiajàcy nie dopuszcza
sposobu porozumiewania si´ faksem lub drogà elektronicznà, informacja po-
wy˝sza nie musi zawieraç odpowiednio numeru faksu lub adresu e-mail.
W przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z og∏oszeniem oraz
dialogu konkurencyjnego nale˝y podaç numer telefonu, na który wykonawcy
mogà zg∏osiç informacj´ o z∏o˝eniu wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu.
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2.1.8. Wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8 i art. 45–46 Pzp)

Ustawa nakazuje podaç w SIWZ wymagania dotyczàce wadium. Nale˝y przez
to rozumieç zarówno obowiàzek okreÊlenia kwoty wadium, jak i sposobu (w tym
dopuszczalnych form) wnoszenia wadium.

Przepisów dotyczàcych wadium nie stosuje si´ w przypadku udzielania
zamówienia w trybach zamówienia z wolnej r´ki oraz zapytania o cen´. W trybie ne-
gocjacji bez og∏oszenia zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od ˝àdania wniesienia wadium.

Zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdaç wniesienia wadium, w przypadku gdy war-
toÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Poni˝ej tych kwot zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç
wyboru, czy b´dzie ˝àdaç wniesienia wadium, czy te˝ nie – fakt ten powinien byç
wyraênie okreÊlony w SIWZ.

Kwot´ wadium nale˝y podaç wyra˝onà w polskich z∏otych. Je˝eli zamawiajàcy
dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych, to kwot´ wadium powinien podaç od-
dzielnie dla ka˝dej cz´Êci zamówienia. Tak w przypadku ca∏ego zamówienia, jak
i poszczególnych cz´Êci, kwota wadium powinna mieÊciç si´ w granicach 0,5–3%
wartoÊci szacunkowej zamówienia.

W przypadku ˝àdania wniesienia wadium, wykonawcy obowiàzani sà do jego
wniesienia przed terminem sk∏adania ofert.

W celu okreÊlenia sposobu wniesienia wadium nale˝y uwzgl´dniç wszystkie
dopuszczone przez ustaw´ formy wnoszenia wadium: w postaci pieni´˝nej i nie-
pieni´˝nej. Nowelizacja Pzp z 7.04.2006 r. zasadniczo nie zmieni∏a katalogu do-
puszczalnych form wnoszenia wadium. W zale˝noÊci od wyboru wykonawcy mo-
˝e byç ono wnoszone w jednej lub kilku nast´pujàcych formach: pieniàdzu, por´-
czeniach bankowych lub por´czeniach spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towej (z tym ˝e por´czenie kasy jest zawsze por´czeniem pieni´˝nym), gwaran-
cjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por´czeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z póên. zm.).

Otrzymujàc gwarancje jako form´ wniesienia wadium, zamawiajàcy powinien
zwróciç uwag´, czy dokument zawiera nazw´ stron, które zawar∏y umow´, dat´ jej
zawarcia, wysokoÊç zobowiàzania, okreÊlenie przedmiotu gwarancji, oznaczenie
beneficjenta gwarancji, wysokoÊç zobowiàzania gwaranta, okreÊlenie terminu
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wa˝noÊci, okreÊlenie dokumentów, które maja byç do∏àczone do ˝àdania zap∏aty,
wzmiank´ o nieodwo∏alnoÊci i bezwarunkowoÊci zobowiàzania gwaranta oraz
klauzul´ „na pierwsze ˝àdanie”.

Por´czenie stanowiàce umow´, przez którà por´czyciel zobowiàzuje si´ do
wykonania zobowiàzania wzgl´dem wierzyciela na wypadek, gdyby d∏u˝nik zo-
bowiàzania nie wykona∏, powinno zawieraç wskazanie osoby, za którà jest
udzielane i jednoznacznie okreÊlaç wierzytelnoÊci, do sp∏aty których zobowiàzu-
je si´ bank por´czyciel. 

Wymienione formy wnoszenia wadium majà równorz´dne znaczenie, co ozna-
cza, ˝e formy niepieni´˝ne muszà zapewniaç zamawiajàcemu mo˝liwoÊç uzyska-
nia gwarantowanej sumy na jego wniosek. 

Wadium wnoszone w pieniàdzu wnosi si´ przelewem na podany przez zama-
wiajàcego w SIWZ rachunek bankowy. Chwilà wniesienia wadium w formie pie-
ni´˝nej b´dzie zatem moment zaksi´gowania kwoty wadium na rachunku poda-
nym przez zamawiajàcego.

Wadium wnoszone w formie niepieni´˝nej mo˝e byç sk∏adane w dwo-
jaki sposób. Po pierwsze, zamawiajàcy mo˝e wskazaç docelowe miejsce z∏o˝enia
orygina∏u dokumentu stanowiàcego potwierdzenie wniesienia wadium,. Po drugie
– wadium w postaci niepieni´˝nej (dokument) mo˝e byç za∏àczone do oferty. 

PoprawnoÊç zabezpieczenia oferty wadium poprzez za∏àczenie orygi-
na∏u dokumentu do oferty potwierdza wyrok ZA z 21.03.2005 r.
(UZP/ZO/481/05).

Kolejnym wymaganiem w stosunku do wadium, które powinno znaleêç si´
w SIWZ, jest podanie terminu wa˝noÊci wadium. Wià˝e si´ on bezpoÊrednio
z terminem zwiàzania ofertà, okreÊlonym przez zamawiajàcego. Termin wa˝no-
Êci wadium dotyczy wadium wnoszonego w formie niepieni´˝nej, wadium wno-
szone w pieniàdzu zachowuje wa˝noÊç przez ca∏y okres jego przechowywania
na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieni´˝nej powinno
byç wa˝ne co najmniej od dnia, w którym przypada termin sk∏adania ofert do
dnia, w którym up∏ywa termin zwiàzania ofertà (je˝eli przypada na dzieƒ usta-
wowo wolny od pracy, to do pierwszego dnia nast´pujàcego po dniu ustawowo
wolnym od pracy).
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2.1.9. Termin zwiàzania ofertà

W przedmiotowym punkcie zamawiajàcy winien wskazaç termin, przez jaki
wykonawcy b´dà zwiàzani ofertà.

Poj´cie „zwiàzanie ofertà”, nale˝y interpretowaç przez pryzmat art. 66
KC. Zgodnie z nim wykonawca, który z∏o˝y∏ ofert´, zwiàzany jest wszystkimi za-
pisami w niej zawartymi i w oznaczonym przez zamawiajàcego terminie nie mo˝e
zwolniç si´ z obowiàzku zawarcia umowy na warunkach w niej przedstawionych.
W zwiàzku z tym wykonawca nie mo˝e wyraziç woli „wycofania” swojej oferty po
up∏ywie terminu sk∏adania ofert. 

W art. 85 ust. 1 Pzp ustawodawca wyszczególni∏ maksymalne terminy zwiàza-
nia ofertà, ró˝nicujàc je w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia. I tak:

OKRES ZWIÑZANIA OFERTÑ
we wszystkich trybach post´powania25

do 30 dni do 60 dni do 90 dni

je˝eli wartoÊç zamówienia je˝eli wartoÊç zamówienia je˝eli wartoÊç
jest mniejsza ni˝ kwoty przekracza równowartoÊç zamówienia przekracza
okreÊlone w przepisach kwoty okreÊlonej w prze- równowartoÊç kwoty
wydanych na podstawie pisach wydanych na pod- 10 000 000 euro
art. 11 ust. 8 Pzp stawie art. 11 ust. 8 Pzp,

a nie przekracza dla us∏ug
10 000 000 euro

W trybie negocjacji z og∏oszeniem treÊç SIWZ przekazywana wyko-
nawcom wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert wst´pnych nie podaje terminu
zwiàzania ofertà wst´pnà. Instytucja zwiàzania ofertà dotyczy bowiem wy∏àcznie
ofert ostatecznych.

PodkreÊliç równoczeÊnie nale˝y, i˝ przepis art. 85 ust. 1 Pzp okreÊla jedynie
nieprzekraczalne terminy zwiàzania ofertà, których zamawiajàcy ma obowiàzek
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przestrzegaç. Natomiast pozostawia swobod´ Zamawiajàcemu, co do wyznacze-
nia terminu krótszego, w∏aÊciwego dla danego post´powania.

Niezale˝nie od d∏ugoÊci pierwotnego terminu zwiàzania ofertà wyszczególnio-
nego w SIWZ zamawiajàcy (ju˝ po otwarciu ofert) ma prawo zwróciç si´ do wy-
konawców o jego przed∏u˝enie jeden raz o maksymalnie 60 dni.

W zwiàzku z powy˝szym zamawiajàcy nie mo˝e np. czterokrotnie zwró-
ciç si´ z proÊbà do wykonawców o przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà o 15 dni.
Pami´taç przy tym nale˝y, i˝ powy˝sze mo˝e zostaç dokonane tylko i wy∏àcznie:
• w uzasadnionych przypadkach – co oznacza, ˝e zamawiajàcy wraz z proÊbà

o przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà winien przedstawiç argumentacj´ po-
twierdzajàcà, ˝e jest to uzasadniony przypadek;

• co najmniej na siedem dni przed up∏ywem pierwotnego terminu zwiàzania
ofertà. 

Brak zgody wykonawcy na przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà nie powodu-
je utraty wadium, natomiast jest podstawà do wykluczenia go z post´powania na
mocy art. 24 ust. 2 Pzp.

Zgodnie z treÊcià art. 85 ust. 5 Pzp „bieg terminu zwiàzania ofertà roz-
poczyna si´ wraz z up∏ywem terminu sk∏adania ofert”.

Niniejszy przepis jest przepisem ius cogens, jeÊli chodzi o ustalenie terminu po-
czàtkowego zwiàzania ofertà. Nadto jest równoczeÊnie lex specialis w odniesieniu
do przepisów KC, albowiem w sposób bardzo szczegó∏owy reguluje poczàtek bie-
gu terminu zwiàzania ofertà. W zwiàzku z powy˝szym nie ma zastosowania dys-
pozycja normy przepisu art. 110 KC w zwiàzku z przepisem art. 111 § 2 KC oraz
w zwiàzku z art. 14 Pzp. Oznacza to, ˝e pierwszym dniem zwiàzania ofertà jest
dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert.

Powy˝sze potwierdza opinia prawna Departamentu Prawnego Urz´du
Zamówieƒ Publicznych opublikowana na stronie internetowej U Z P pod nr. 51
w dziale „Informacje i opinie archiwalne” oraz:
– wyrok ZA z 05.08.1998 r. (sygn. UZP/ZO/0-598/98).
– wyrok ZA z 18.01.2005 r. (sygn. UZP/ZO/0-11/05);
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Przy za∏o˝eniu, ˝e termin sk∏adania ofert up∏ywa 8 lutego 2005 r., ter-
min zwiàzania ofertà wynosi 90 dni, a wadium ma zostaç wniesione w postaci gwa-
rancji bankowej – termin 90 dni up∏ywa 8 maja 2005 r. Zwa˝ywszy jednak na to,
˝e jest to niedziela, czyli dzieƒ ustawowo wolny od pracy, na mocy art. 115 KC
termin up∏ywa dnia nast´pnego, czyli 9 maja 2005 r. 

Omówienie przyk∏adu:
• bieg terminu rozpoczà∏ si´ wraz (w tej samej chwili) z up∏ywem sk∏adania ofert –

8 lutego 2005 r. (co stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 111 ust. 2 KC);
• w pozosta∏ym natomiast zakresie do obliczenia terminu stosuje si´ przepisy

KC, w tym równie˝ art. 115. Zgodnie z jego brzmieniem, je˝eli koniec terminu
do wykonania czynnoÊci przypada na dzieƒ ustawowo wolny od pracy, termin
up∏ywa dnia nast´pnego.

2.1.10. Opis sposobu przygotowania ofert

SIWZ istotnych warunków zamówienia ma zawieraç opis sposobu przygotowa-
nia oferty (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp). Opis ten powinien byç na tyle jasny i precyzyj-
ny, aby pozwoliç wykonawcy z∏o˝yç poprawnà ofert´ i tym samym wyeliminowaç
mo˝liwoÊç pope∏nienia przez niego b∏´dów. 

10.1.W celu poprawnego przygotowania oferty wykonawca winien zapo-
znaç si´ z treÊcià SIWZ, a nast´pnie zastosowaç do wymagaƒ w niej wy-
szczególnionych. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 3 Pzp treÊç oferty musi
odpowiadaç treÊci SIWZ. Oferta musi zatem spe∏niaç merytoryczne wy-
magania zamawiajàcego zawarte w SIWZ, nie musi natomiast uwzgl´d-
niaç wymagaƒ dotyczàcych formy (z zastrze˝eniem art. 82 
ust. 2 Pzp). „NiezgodnoÊç treÊci oferty” nale˝y rozpatrywaç przez pry-
zmat cywilistycznej definicji zawartej w art. 66 § 1 KC – czyli jako nie-
zgodnoÊç oÊwiadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiajàce-
go w merytorycznym zakresie przedmiotu zamówienia. 

W przypadku gdy treÊç oferty nie odpowiada treÊci SIWZ – podlega odrzuce-
niu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Bioràc pod uwag´ orzecznictwo arbitrów, za niezgodnoÊç treÊci oferty
ze SIWZ nie mo˝e zostaç uznane np.: b∏´dne podanie liczby stron oferty26, brak

– 62 –

26 Wyrok ZA z 18.01.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-4/05.



trwa∏ego spi´cia oferty27, brak parafy28, brak pieczàtki pod oÊwiadczeniem woli29,
brak podania wydzia∏u sàdu rejestrowego30, brak podpisu na ka˝dej stronie kata-
logu za∏àczonego do oferty31, brak potwierdzenia za zgodnoÊç z orygina∏em kopii
oferty32, brak podpisu na ka˝dej stronie oferty33, wpisanie ceny nie na formularzu
cenowym, lecz na osobnej karcie34, brak wpisania osoby uprawnionej do kontak-
tów z zamawiajàcym35, podpisanie oferty zwyczajowym, ale nieczytelnym podpi-
sem36, brak do∏àczenia do oferty elektronicznej wersji za∏àcznika37, brak do∏àcze-
nia kopii oferty38, b∏´dne oznaczenie koperty z ofertà39 itp.

Dla odmiany, niezgodnoÊcià treÊci oferty ze SIWZ mo˝e byç np.:

• zaoferowanie urzàdzenia o parametrach technicznych niezgodnych z wymoga-
mi wyszczególnionymi w SIWZ;

• zbyt d∏ugi termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu zawartego w SIWZ;
• zbyt d∏ugi czas reakcji na awari´ sprz´tu w stosunku do wymogu zawartego w SIWZ;
• zbyt krótki okres gwarancji w stosunku do wymogu zawartego w SIWZ, itd.

10.2.Powszechnà praktykà jest umieszczanie w SIWZ postanowienia o tre-
Êci: „Wykonawcy ponoszà wszelkie koszty w∏asne zwiàzane z przygoto-
waniem i z∏o˝eniem oferty, niezale˝nie od wyniku post´powania. Zama-
wiajàcy w ˝adnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
wykonawców w zwiàzku z przygotowaniem i z∏o˝eniem oferty”. Prakty-
ka ta nie budzi zastrze˝eƒ. Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ wyjàtkiem od
powy˝szego jest zaistnienie okolicznoÊci okreÊlonej w art. 93 ust. 4 Pzp.
Zgodnie z jego treÊcià, je˝eli post´powanie zostanie uniewa˝nione
z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, to wykonawcom, którzy
z∏o˝yli prawid∏owe oferty (czyli, w myÊl powy˝szego, niniejsze znajduje
zastosowanie w sytuacji, w której uniewa˝nienie nastàpi∏o po z∏o˝eniu
ofert przez wykonawców), przys∏uguje roszczenie o zwrot uzasadnio-
nych kosztów uczestnictwa w post´powaniu.
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UZP/ZO/0-4/05.
29 Wyrok ZA z 18.01.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-4/05.
30 Wyrok ZA z 21.01.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-54/05.
31 Wyrok ZA z 9.03.2005 r., sygn. UZP/ZO/ 0-399/05; inaczej ZA w wyroku z 29.03.2005 r., sygn.

UZP/ZO/0-513/05.
32 Wyrok ZA z 6.07.2004 r., sygn. UZP/ZO/0-1004/04.
33 Wyrok ZA z 14.03.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-423/05.
34 Wyrok ZA z 14.03.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-423/05.
35 Wyrok ZA z 13.01.2006 r., sygn. UZP/ZO/0-6/06.
36 Wyrok ZA z 13.01.2006 r., sygn. UZP/ZO/0-7/06.
37 Wyrok ZA z 18.01.2006 r., sygn. UZP/ZO/0-117/06.
38 Wyrok ZA z 21.09.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-2587/05.
39 Wyrok ZA z 27.09.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-2647/05.



Tym samym zwrot ten nie przys∏uguje wykonawcom, których – nawet w sytu-
acji, gdyby post´powanie nie zosta∏o uniewa˝nione z przyczyn le˝àcych po stronie
zamawiajàcego – oferty zosta∏yby odrzucone lub zostaliby oni wykluczeni z post´-
powania (bowiem ofert´ wykluczonego wykonawcy uznaje si´ za odrzuconà). 

Nadto, nale˝y zwróciç uwag´, i˝ niniejszy zwrot winien dotyczyç tylko
i wy∏àcznie uzasadnionych kosztów, czyli takich, których poniesienie jest nieunik-
nione , aby móc uczestniczyç w post´powaniu.

Do takowych nale˝y zaliczyç np.:
• koszty zwiàzane z przygotowaniem oferty;
• koszty pozyskania niezb´dnych zaÊwiadczeƒ, informacji oraz dokumentów;
• koszty zwiàzane z nabyciem SIWZ;
• koszty dojazdu poniesione w zwiàzku z otwarciem ofert, negocjacjami itp.

10.3.
• Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp post´powanie o udzielenie zamówienia publiczne-

go prowadzi si´ w j´zyku polskim. Zaznaczyç jednak nale˝y, ˝e zamawiajàcy,
na mocy art. 9 ust. 3 Pzp, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e wy-
raziç zgod´ na z∏o˝enie: wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,
oÊwiadczeƒ, oferty oraz innych dokumentów (lub ich cz´Êci) równie˝ w jednym
z j´zyków powszechnie u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym lub j´zyku
kraju, w którym zamówienie jest udzielane (u∏atwienie dla placówek zagra-
nicznych).

Mianem j´zyków powszechnie u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym
mo˝na okreÊliç j´zyki angielski, niemiecki, francuski, hiszpaƒski (J. Baehr, 
T. Kwieciƒski, „Komentarz do ustawy o zamówieniach publicznych”, Warszawa
1999 r., str. 178; „Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz” pod redakcjà
A. Panasiuka, Poznaƒ 2001 r., str. 116).

Stwarzajàc mo˝liwoÊç pos∏ugiwania si´ jednym ze wskazanych j´zyków obcych,
mo˝na zaoszcz´dziç wykonawcom k∏opotliwego, a w niektórych przypadkach
wr´cz niemo˝liwego do przeprowadzenia t∏umaczenia obcych poj´ç i zwrotów
u˝ywanych w ramach danej materii, w obr´bie której pozostaje przedmiot zamó-
wienia. Zamawiajàcy odst´pujàc od przedmiotowej regu∏y (tj. stosowania j´zyka
polskiego), mo˝e uwzgl´dniç fakt specjalistycznego charakteru zamówienia lub
np. w przypadku placówek zagranicznych mo˝e przyjàç, ˝e wi´kszoÊç zaintereso-
wanych danym post´powaniem wykonawców b´dzie pochodzi∏a z tego kraju.
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Nale˝y jednak pami´taç, i˝ wyjàtek od prowadzenia post´powania
w j´zyku polskim dotyczy tylko oferty, oÊwiadczeƒ i innych dokumentów sk∏ada-
nych przez wykonawc´. Protokó∏ wraz za∏àcznikami opracowanymi przez zama-
wiajàcego, og∏oszenie oraz SIWZ sporzàdzane sà w j´zyku polskim.

Nadto podkreÊlenia wymaga fakt, i˝ podmioty wyszczególnione w art. 4 usta-
wy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim zobowiàzane sà do zawierania
umów o udzielenie zamówienia publicznego w j´zyku polskim, przy czym wersji
takiej mogà towarzyszyç wersje obcoj´zyczne. 

• Zgodnie z treÊcià art. 82 ust. 2 Pzp wykonawca, pod rygorem niewa˝noÊci, musi
z∏o˝yç ofert´ w formie pisemnej lub, za zgodà zamawiajàcego, w postaci elektro-
nicznej, opatrzonà bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu. Tym samym oÊwiadczenie woli
z∏o˝one w postaci elektronicznej (spe∏niajàce dodatkowo powy˝sze wymogi) jest
równowa˝ne oÊwiadczeniu woli z∏o˝onemu w formie pisemnej. Zgoda zamawia-
jàcego na zastosowanie niniejszej formy winna byç zawarta w treÊci SIWZ.
Zgodnie z art. 14 Pzp w zakresie „formy pisemnej” jako odr´bnie nieuregulowa-
nej w przepisach niniejszej ustawy czynnoÊci nale˝y stosowaç wprost przepisy KC.

Art. 78 KC stanowi, i˝ do zachowania formy pisemnej wystarcza z∏o˝enie w∏a-
snor´cznego podpisu na dokumencie obejmujàcym treÊç oÊwiadczenia woli. 

„Podpis musi natomiast byç dokonany w∏asnor´cznie i powinien zawie-
raç co najmniej pe∏ne nazwisko sk∏adajàcego oÊwiadczenie woli. Nie wymaga si´
jego z∏o˝enia w postaci ∏atwo czytelnej, jednak˝e powinien on odzwierciedlaç ce-
chy charakterystyczne dla podpisu danej osoby” (patrz: „Komentarz do Kodeksu
cywilnego” pod redakcjà K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1997 r., t. 1, str. 215).

W zwiàzku z powy˝szym uznaç nale˝y, i˝ opatrzenie dokumentu w∏asnor´cz-
nym nieczytelnym podpisem (parafka) wraz z piecz´cià identyfikujàcà osob´
sk∏adajàcà oÊwiadczenie woli b´dzie zgodne z przepisami KC, gdy˝ b´dzie on za-
wiera∏ cech´ charakterystycznà dla danej osoby.

W przypadku gdy wykonawca z∏o˝y ofert´ uchybiajàcà wyszczególnio-
nym powy˝ej formom (przewidzianym w art. 82 ust. 2 Pzp), narazi si´ na jej od-
rzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.
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Zwa˝ywszy na fakt, i˝ aby z∏o˝enie oferty wywo∏a∏o skutki w niej wyszczegól-
nione, musi byç ona podpisana przez osob´ umocowanà do jej podpisania – za-
mawiajàcy winien poinstruowaç o tym fakcie wykonawc´. 

Zaznaczyç nale˝y, i˝ uprawnienie do podpisania oferty mo˝e wynikaç z:
• ustawy (przedstawicielstwo ustawowe) – np. w przypadku spó∏ek kapita∏owych

prawo do reprezentacji majà cz∏onkowie Zarzàdu) 
albo 

• pe∏nomocnictwa – oÊwiadczenie woli mocodawcy upowa˝niajàce ÊciÊle okre-
Êlonà osob´ lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynnoÊci prawnych
okreÊlonych w pe∏nomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pe∏nomoc-
nik jest upowa˝niony do reprezentowania (zast´pstwa) mocodawcy w zakresie
okreÊlonym w pe∏nomocnictwie. Mo˝na je podzieliç na:
° ogólne – obejmuje umocowanie do czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu;
° rodzajowe – obejmuje umocowanie do czynnoÊci okreÊlonego rodzaju, np.

do podpisywania ofert sk∏adanych przez wykonawc´ w post´powaniach
o udzielenie zamówienia publicznego;

° szczególne – obejmuje umocowanie do okreÊlonej czynnoÊci, np. do pod-
pisania oferty dotyczàcej konkretnego post´powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Odnoszàc si´ do kwestii zaparafowania lub podpisania przez osob´ (osoby)
uprawnione do wyst´powania w imieniu wykonawcy wszystkich kartek oferty, nale-
˝y wskazaç, ˝e obowiàzujàce przepisy Pzp nie stawiajà wymogów dodatkowego pod-
pisania lub parafowania przez Wykonawc´ oferty wraz z jej za∏àcznikami na ka˝dej
stronie. Tym samym niniejszy zapis wzorcowej SIWZ winien byç uznany jako zalece-
nie zamawiajàcego, a nie jako wymóg, bowiem zgodnie z orzecznictwem arbitra˝o-
wym za wystarczajàce nale˝y uznaç z∏o˝enie podpisu pod dokumentem w taki spo-
sób, aby wynika∏o, ˝e wolà osoby podpisujàcej by∏o obj´cie ca∏oÊci z∏o˝onego w nim
oÊwiadczenia woli (wyrok ZA z 28 czerwca 2005 r. – UZP/ZO/0-1482/05).

Istotnym zaleceniem zawartym w niniejszym punkcie wydaje si´ byç trwa∏e po-
∏àczenie stron oferty. Za takowe nale˝y uznaç po∏àczenie uniemo˝liwiajàce wyj´-
cie bàdê do∏o˝enie strony do oferty. Niezastosowanie si´ wykonawcy do niniejsze-
go zalecenia zamawiajàcego nie spowoduje odrzucenia oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 Pzp, bowiem liczy si´ treÊç oferty, a nie forma (patrz: wyroki wy-
szczególnione w punkcie 10.1; S. Wikariak „Numeracja nie stanowi treÊci oferty”,
„Rzeczpospolita”, 29–30.05.2004 r.; Z. Jóêwiak „Liczy si´ treÊç, a nie forma”,
„Rzeczpospolita”, 13.07.2004 r.).

W przypadku gdy wykonawca w trakcie sporzàdzania oferty pope∏ni b∏àd, wi-
nien poprawiç go w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci, np. poprzez skreÊlenie oraz
ponowne dokonanie zapisu. Nadto zaznaczyç nale˝y, i˝ aby zamawiajàcy mia∏
pewnoÊç, ˝e niniejsza poprawka w tekÊcie oferty zosta∏a naniesiona przez „osob´
uprawnionà” wykonawca winien jà parafowaç.
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• Na podstawie art. 23 ust. 2 Pzp zamawiajàcy winien wymagaç od wykonawców
wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia ustanowienia pe∏nomocni-
ka do reprezentowania ich w danym post´powaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Powy˝ej przywo∏any przepis wskazuje zatem dwa rodzaje pe∏nomocnictw: 
• w´˝sze – obejmujàce jedynie reprezentacj´ w post´powaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego;
• szersze – obejmujàce dodatkowo umocowanie do zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

Warunek ustanowienia pe∏nomocnika nie dotyczy wspólników spó∏ek cywil-
nych, uznawanych równie˝ za wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udziele-
nie zamówienia publicznego (zgodnie z treÊcià art. 4 ust. 2 ustawy z 02.07.2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej [Dz. U. Nr 173, poz. 1807] za przedsi´bior-
ców uznaje si´ wspólników spó∏ki, a nie spó∏k´).

Potwierdza to wyrok ZA z 29.07.2004 r., sygn. UZP/ZO/0-1161/04.
W ocenie arbitrów wspólnicy spó∏ki cywilnej nie muszà wy∏oniç lidera bàdê pe∏-
nomocnika w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wypadku
spó∏ki cywilnej umocowanie jej wspólników jest przedstawicielstwem ustawowym,
a tam, gdzie mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, nie mamy do
czynienia z pe∏nomocnictwem – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

[MiejscowoÊç], dnia................ 200.... r.

PE¸NOMOCNICTWO
Dzia∏ajàc w imieniu: 
1. ............................................................. z siedzibà w..........................., wpisanego

do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy
............................,.................... Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sàdowego pod numerem......................,

2. .............................................................. z siedzibà w............................, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy
............................,.................... Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sàdowego pod numerem......................,
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ubiegajàcych si´ wspólnie o udzielenie wskazanego ni˝ej zamówienia publiczne-
go i wyra˝ajàcych niniejszym zgod´ na wspólne poniesienie zwiàzanej z tym soli-
darnej odpowiedzialnoÊci na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ro-
ku – Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), dalej zwanych
∏àcznie „Wykonawcami”,

ustanawiamy...................................................................................... z siedzibà
w............................................................................. Pe∏nomocnikiem w rozumieniu
art. 23 ust. 2 Prawa zamówieƒ publicznych

i udzielamy pe∏nomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak
równie˝ ka˝dego z nich z osobna, w post´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego prowadzonym przez.......................................................................... w try-
bie.................................. na „...........................................................................” (dalej
zwanego Post´powaniem).

Niniejsze pe∏nomocnictwo obejmuje w szczególnoÊci umocowanie do:
a) podpisania i z∏o˝enia w imieniu Wykonawców wniosku*/oferty*,
b) sk∏adania w imieniu Wykonawców w toku post´powania wszelkich oÊwiadczeƒ

i dokonywania czynnoÊci przewidzianych przepisami prawa oraz sk∏adania in-
nych oÊwiadczeƒ w zwiàzku z post´powaniem, w tym zadawania pytaƒ, sk∏ada-
nia wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci oferty oraz innych dokumentów sk∏adanych
przez Wykonawców w zwiàzku z post´powaniem,

c) wnoszenia w imieniu Wykonawców przys∏ugujàcych im w post´powaniu Êrod-
ków ochrony prawnej (protestu, odwo∏ania i skargi), jak równie˝ z∏o˝enia
oÊwiadczenia o przy∏àczeniu do protestu z∏o˝onego przez innego wykonawc´
w post´powaniu,

d) wnoszenia w imieniu Wykonawców pism procesowych w post´powaniu przed
Prezesem Urz´du Zamówieƒ Publicznych, Zespo∏em Arbitrów przy Prezesie
Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz przed Sàdem Okr´gowym,

e) reprezentowania Wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Zespo-
∏em Arbitrów przy Prezesie Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz przed Sàdem
Okr´gowym.

Pe∏nomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreÊlony i pozostaje
wa˝ne i skuteczne do chwili jego odwo∏ania, które nie mo˝e nastàpiç przed:
• zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego b´dàcego przedmiotem

post´powania (lub)
• ostatecznym zakoƒczeniem post´powania wzgl´dem Wykonawców, którekol-

wiek z wy˝ej wymienionych zdarzeƒ nastàpi wczeÊniej. 

Pe∏nomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielenia dalszych pe∏nomoc-
nictw do samodzielnego dzia∏ania w imieniu Wykonawców we wskazanym wy-
˝ej zakresie. 
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Za...........................................................................................: 

_________________________ _______________________________ 
(zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spó∏ki – osoby ujawnione w KRS)

Za …........................................................................................: 

_________________________ _______________________________
(zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spó∏ki – osoby ujawnione w KRS)

Nale˝y równoczeÊnie podkreÊliç, i˝ obowiàzujàce rozporzàdzenie w sprawie
dokumentów, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców, nie wymienia
umowy regulujàcej wspó∏prac´ wykonawców wyst´pujàcych wspólnie, natomiast
na mocy art. 23 ust. 4 Pzp zamawiajàcy ma prawo ˝àdaç jej przed zawarciem umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pzp nie definiuje, jakie warunki mia∏aby spe∏niaç taka umowa. W zwiàzku
z tym zastosowanie b´dà mia∏y przepisy ogólne KC, a w szczególnoÊci art. 56–88
KC. Umowa powinna zatem zawieraç:
• cel gospodarczy, dla którego zosta∏a zawarta;
• obowiàzki konsorcjantów;
• czas trwania konsorcjum;
• stwierdzenie solidarnej odpowiedzialnoÊci za wykonanie umowy i wniesienie

zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy. 

Nadmieniç tak˝e nale˝y, i˝ w obecnym stanie prawnym zapis: „Naruszenie
któregokolwiek z powy˝szych wymagaƒ skutkowaç b´dzie odrzuceniem oferty”
zawarty we wzorcowej SIWZ znajdzie zastosowanie np. w przypadku oferty z∏o-
˝onej w innym j´zyku ni˝ wskazanym przez zamawiajàcego (na mocy art. 89 
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 9 ust. 2 Pzp), natomiast nie znajdzie zastosowania np.
w przypadku gdy oferta zostanie z∏o˝ona bez numeracji stron (patrz: wyrok ZA
z 01.02.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-102/05; wyrok ZA z dnia 22.03.2005 r., sygn.
UZP/ZO/0-476/05) lub gdy ka˝da kartka oferty nie zostanie zaparafowana (patrz:
wyrok ZA z 15.07.2004 r., sygn. UZP/ZO/0-1058/04).

W niniejszej cz´Êci SIWZ zamawiajàcy winien w maksymalnie precyzyjny i jed-
noznaczny sposób wymieniç dokumenty, które sk∏adajà si´ na ofert´. Katalog do-
kumentów b´dzie ró˝ny w zale˝noÊci od przedmiotu zamówienia i jego specyfiki.
I tak, przyk∏adowo, mo˝na wyszczególniç nast´pujàce dokumenty:
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• oÊwiadczenie o spe∏nianiu przez Wykonawc´ warunków udzia∏u w danym po-
st´powaniu;

• dokumenty, które wykonawca zobowiàzany jest dostarczyç na potwierdzenie
spe∏nienia tych˝e warunków; 

• formularz cenowy oferty; 
• oÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e wykonawca jest zwiàzany ofertà przez okres

wskazany przez zamawiajàcego; 
• oÊwiadczenie dotyczàce uzupe∏nionego wzoru umowy itd. 

Pzp nie nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzku przekazywania wykonawcom
w ramach SIWZ wzorów powy˝szych dokumentów i oÊwiadczeƒ, ale narzucenie
wykonawcom gotowych rozwiàzaƒ znacznie u∏atwi proces badania ofert. Nale˝y
jednak z ca∏à mocà podkreÊliç, i˝ zamawiajàcy ma w takiej sytuacji obowiàzek do-
puÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty i za∏àczników do oferty na formularzach wyko-
nawcy pod warunkiem, ˝e ich treÊç, a tak˝e opis kolumn i wierszy odpowiadaç b´-
dzie wzorom formularzy sporzàdzonym przez zamawiajàcego.

Nale˝y zaznaczyç, i˝ zamawiajàcy w podpunkcie odnoszàcym si´ do wzoru
Formularza cenowego oferty winien zawrzeç tak˝e szczegó∏owà instrukcj´ doty-
czàcà sposobu, w jaki wykonawca ma dokonaç obliczenia podanej we wzorze For-
mularza cenowego oferty ostatecznej ceny. Niniejszy podpunkt jest niezwykle
istotny – jego celem jest zapewnienie porównywalnoÊci ofert dzi´ki ujednolicone-
mu sposobowi obliczenia ceny danego zamówienia. Dodatkowo zawarta w nim
treÊç winna byç odzwierciedleniem przedmiotu zamówienia oraz istotnych posta-
nowieƒ umowy lub wzoru umowy. 

W zwiàzku z powy˝szym opis sposobu obliczenia ceny w formularzu winien byç
precyzyjny i przejrzysty, tj. powinien zawieraç co najmniej:
• informacj´ o kosztach, jakie wykonawca winien ujàç w cenie;
• sposób obliczenia ceny.

Nale˝y dodaç, i˝ w przypadku niniejszego rodzaju zamówieƒ podstawà okre-
Êlenia wielkoÊci wynagrodzenia mo˝e byç cena za miesiàc, dzieƒ lub godzin´
Êwiadczenia pracy. Przy czym, majàc na uwadze art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach,
zamawiajàcy winien pami´taç, ˝e:

Cena to wartoÊç wyra˝ona w jednostkach pieni´˝nych, którà kupujàcy
jest zobowiàzany zap∏aciç przedsi´biorcy za towar czy us∏ug´. W cenie uwzgl´d-
nia si´ podatek od towarów i us∏ug oraz podatek akcyzowy, je˝eli na podstawie
odr´bnych przepisów sprzeda˝ towaru (us∏ugi) podlega obcià˝eniu podatkiem od
towarów i us∏ug oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym dla porównania i oceny
ofert zamawiajàcy winien przyjàç cen´ uwzgl´dniajàcà podatek VAT, czyli zwanà
popularnie cenà brutto. 
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W przypadku gdy okres realizacji zamówienia przekracza jeden rok –
zamawiajàcy winien podaç informacj´ o planowanych lub nie planowanych spo-
sobach waloryzacji wynagrodzenia, jej terminy oraz wskaêniki, w oparciu o które
b´dzie dokonywana.

RównoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, i˝ zamawiajàcy (uwzgl´dniajàc przy tym za-
pisy art. 88 Pzp) winien w niniejszym punkcie okreÊliç zasady poprawiania b∏´dów
rachunkowych. 

Podpunkt odnoszàcy si´ do terminu zwiàzania ofertà nale˝y uzupe∏niç, poda-
jàc d∏ugoÊç tego terminu, Trzeba przy tym pami´taç, i˝ musi byç on identyczny
z terminem wskazanym w punkcie 9.

W niniejszym punkcie zamawiajàcy winien zawrzeç równie˝ informacj´ o do-
kumentach wymaganych od wykonawców majàcych miejsce zamieszkania lub sie-
dzib´ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze wzgl´du na fakt, i˝ krajowi
oraz zagraniczni wykonawcy uczestniczà w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego na równych zasadach – od wykonawcy zagranicznego ˝àda si´ ta-
kich samych dokumentów, jak od wykonawcy krajowego, z tym ˝e, zgodnie z tre-
Êcià § 2 Rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumen-
tów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich te doku-
menty mogà byç sk∏adane z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605), zamiast do-
kumentów, o których mowa w:
• punkcie 5.1.3 myÊlnik 1, 3 i 4 niniejszej SIWZ wykonawca zagraniczny sk∏ada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib´ lub miej-
sce zamieszkania, potwierdzajàce odpowiednio, ˝e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si´ o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie

spo∏eczne i zdrowotne albo ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca-
∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu;

• punkcie 5.1.3 myÊlnik 2 niniejszej SIWZ, wykonawca zagraniczny sk∏ada za-
Êwiadczenie w∏aÊciwego organ sàdowego lub administracyjnego kraju pocho-
dzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczà, w zakresie okre-
Êlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.1.3 myÊlnik 1,2 oraz 3 wzorcowej
SIWZ, powinny byç wystawione nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏y-
wem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert, natomiast dokument, o którym
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mowa w punkcie 5.1.3. myÊlnik 4 wzorcowej SIWZ, powinien byç wystawiony
nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk∏adania ofert.

Je˝eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzi-
b´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si´ dokumentów, o których mowa
w punkcie 5.1.3 myÊlnik 1, 2, 3 i 4 wzorcowej SIWZ, zast´puje si´ je dokumentem
zawierajàcym oÊwiadczenie z∏o˝one przed notariuszem, w∏aÊciwym organem sà-
dowym, administracyjnym albo organem samorzàdu zawodowego lub gospodar-
czego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzib´ lub miejsce zamieszkania. 

Podmiot majàcy siedzibà w Wielkiej Brytanii

Na potwierdzenie spe∏niania wymogu pkt 1 cytowanego powy˝ej rozporzà-
dzenia niniejszy podmiot winien z∏o˝yç wraz z ofertà dokument potwier-
dzajàcy, ˝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci.

W przypadku gdy z treÊci ww. dokumentu wyp∏ywa informacja na temat nie
zaistnienia okolicznoÊci likwidacji spó∏ki, natomiast brak jest bezpoÊred-
niego odniesienia do kwestii upad∏oÊci (pada w nim stwierdzenie, i˝ spó∏ka
nie jest pod zarzàdem przymusowym oraz nie ustanowiono kuratora ani za-
rzàdcy majàtku spó∏ki), wykonawca winien do∏àczyç oddzielny dokument
urz´dowy potwierdzajàcy, ˝e nie og∏oszono jego upad∏oÊci.

Je˝eli w Wielkiej Brytanii nie wydaje si´ oddzielnego dokumentu urz´dowe-
go potwierdzajàcego, i˝ nie og∏oszono upad∏oÊci wykonawcy, wykonawca wi-
nien za∏àczyç do oferty oÊwiadczenie z∏o˝one przed notariuszem, w∏aÊciwym
organem sàdowym, administracyjnym albo organem zawodowym lub gospo-
darczym kraju, w którym wykonawca ma siedzib´, zawierajàcego w swej tre-
Êci stwierdzenie, i˝ nie og∏oszono upad∏oÊci wykonawcy.

10.4.Do podmiotów wspólnie ubiegajàcych si´ o zamówienie publiczne na
mocy art. 23 Pzp stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce pojedyn-
czego wykonawcy, co oznacza, ˝e zamawiajàcy w stosunku do ka˝dego
z uczestników konsorcjum musi ˝àdaç wykazania, i˝ nie podlega on wy-
kluczeniu z post´powania. 
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Zespó∏ Arbitrów w wyroku z 20.01.2005 r. (sygn. UZP/ZO/0-44/2005)
stwierdzi∏ ponadto, i˝ oÊwiadczenia wynikajàce z art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp powinny
pochodziç od zainteresowanych wykonawców i byç „w oryginalnej formie podpi-
sane przez umocowane osoby”. 

WàtpliwoÊci rodzà si´ w odniesieniu do oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków
udzia∏u w post´powaniu (art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, w zwiàzku z art. 44 niniejszej
Pzp). Bioràc pod uwag´ sens tworzenia tzw. konsorcjów (poprzez stworzenie kon-
sorcjum wykonawcy majà mo˝liwoÊç spe∏nienia wyszczególnionych przez zama-
wiajàcego w SIWZ warunków merytorycznych, co nie by∏o mo˝liwe „w pojedyn-
k´”), w sposób nieunikniony nasuwa si´ wniosek, i˝ to na∏o˝enie obowiàzku po-
Êwiadczenia przez ka˝dego z cz∏onków konsorcjum z osobna, i˝ spe∏nia warunki
udzia∏u w post´powaniu (tak np. wyrok ZA z 27 marca 2006 r., sygn. UZP/ZO/0-
837/06), by∏oby wymuszeniem na nich sk∏adania nieprawdziwych oÊwiadczeƒ. Za-
tem najbardziej w∏aÊciwe w tym przypadku wydaje si´ byç z∏o˝enie jednego
oÊwiadczenia podpisanego przez wszystkich cz∏onków konsorcjum.

Przes∏anki do wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum powodujà wy-
kluczenie z post´powania ca∏ego konsorcjum. W trybie przetargu ograniczonego,
negocjacji z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego oznacza to brak mo˝liwoÊci
zaproszenia wykonawców do sk∏adania ofert.

W orzecznictwie arbitra˝owym przewa˝a poglàd, ˝e przy ocenie spe∏nienia wa-
runków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2–3 Pzp, nale˝y braç pod uwag´ ∏àcz-
ny potencja∏ uczestników konsorcjum. 

Powy˝sze potwierdza:
• wyrok ZA z 20.01.2005 r. (sygn. UZP/ZO/0-34/05),
• wyrok ZA z 20.01.2005 r. (sygn. UZP/ZO/0-43/05).

10.5.Ka˝dy wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´. Tym samym z∏o˝e-
nie przez tego samego wykonawc´ wi´cej ni˝ jednej oferty b´dzie skut-
kowa∏o koniecznoÊcià odrzucenia ich przez zamawiajàcego.

Na odrzucenie oferty narazi si´ równie˝ wykonawca, który z∏o˝y drugà
ofert´ wspólnie z innym wykonawcà/ami jako cz∏onek konsorcjum. Natomiast w kilku
ofertach mogà wyst´powaç podwykonawcy, nie nara˝ajàc si´ przy tym na powy˝sze.
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Zaznaczyç nale˝y, i˝ w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest podzielny
(czyli, zgodnie z art. 379 § 2 KC – taki, który mo˝e byç spe∏niony cz´Êciowo bez
istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub wartoÊci), zamawiajàcy mo˝e dopu-
Êciç sk∏adanie ofert cz´Êciowych. W takim wypadku na podstawie art. 36 ust.
2 pkt 1 Pzp zamawiajàcy winien w treÊci SIWZ podaç opis cz´Êci zamówienia.
Z treÊci art. 83 ust. 2 Pzp wynika, i˝ dopuszczenie mo˝liwoÊci z∏o˝enia ofert cz´-
Êciowych jest prawem, a nie obowiàzkiem zamawiajàcego. 

Powy˝sze potwierdza uzasadnienie do wyroku Sàdu Okr´gowego
w Warszawie z 16 czerwca 2003 r. (sygn. V CA 1213/02), w którym odrzuci∏ on po-
glàd, ˝e brak zgody zamawiajàcego na sk∏adanie ofert cz´Êciowych godzi w zasa-
d´ równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 Pzp zamawiajàcy mo˝e okreÊliç maksymalnà liczb´
cz´Êci, na które oferty mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca. W przypadku niewprowa-
dzenia przez zamawiajàcego do treÊci SIWZ takiego ograniczenia wykonawca
b´dzie móg∏ z∏o˝yç ofert´ zarówno na jednà, na kilka, a nawet na wszystkie cz´-
Êci zamówienia. 

10.7.

Zgodnie z zasadà jawnoÊci, b´dàcà filarem systemu prawnego, wszyst-
kie informacje w toku post´powania sà jawne. W zwiàzku z powy˝szym zamawia-
jàcy ma mo˝liwoÊç ograniczenia dost´pu do nich wy∏àcznie w przypadkach okre-
Êlonych w ustawie (podstawa prawna art. 8 ust. 2 Pzp).

Wyjàtkiem od niniejszej zasady, sà zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, informacje sta-
nowiàce tajemnic´ przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nie-
uczciwej konkurencji.

Warunkiem ochrony niniejszych informacji przez zamawiajàcego jest zastrze-
˝enie ich przez wykonawc´ jako danych, które nie mogà byç udost´pniane – nie
póêniej jednak ni˝ w terminie sk∏adania.

Nale˝y tego dokonaç w sposób wyraêny i niebudzàcy wàtpliwoÊci, tak aby za-
mawiajàcy nie mia∏ problemu z rozpoznaniem i oddzieleniem informacji stano-
wiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa od informacji niepodlegajàcych ochronie.

W zwiàzku z powy˝szym do zapisu z przedmiotowego punktu proponuje si´
dodaç nast´pujàcy zapis:
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„Informacje te winny byç umieszczone w osobnym opakowaniu, strony
zaÊ trwale ze sobà po∏àczone i ponumerowane”.

Definicja tajemnicy przedsi´biorstwa jest zawarta w przepisie art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wynika z niej, ˝e ochronà do-
tyczàcà tajemnicy przedsi´biorstwa mogà zostaç obj´te nieujawnione do wiado-
moÊci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi´-
biorstwa lub inne informacje posiadajàce wartoÊç gospodarczà, co do których
przedsi´biorca podjà∏ niezb´dne dzia∏ania w celu zachowania ich poufnoÊci.

Dla wyjaÊnienia definicji tajemnicy przedsi´biorstwa du˝e znaczenie ma wyrok
Sàdu Najwy˝szego z 3 paêdziernika 2000 r. (I CKN 304/00), w którym wyra˝ony
zosta∏ poglàd, ˝e okreÊlona informacja mo˝e byç uznana za tajemnic´ przedsi´-
biorstwa, je˝eli spe∏nia ∏àcznie trzy warunki:

• ma charakter:
° techniczny – odnoszàcy si´ do celowego, racjonalnego oraz opartego na

teorii sposobu wykonywania prac w jakiejÊ dziedzinie lub 
° technologiczny – dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania,

formu∏ chemicznych, wzorów i metod dzia∏ania (zgodnie z wyrokiem
3.10.2000 r. I CKN 304/00 OSNC 2001/4/59) lub 

° handlowy – dotyczy komercyjnej strony dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, czyli
obejmuje ca∏okszta∏t doÊwiadczeƒ i wiadomoÊci przydatnych do prowadzenia
przedsi´biorstwa, niezwiàzanych bezpoÊrednio z cyklem produkcyjnym lub

° organizacyjny – odnoszàcy si´ do zasad funkcjonowania przedsi´biorstwa,
jego wewn´trznej struktury i organizacji dzia∏ania. Niniejsze poj´cie precy-
zujà E. Nowiƒska i M. du Vall, stanowiàc, ˝e informacja ta musi byç istot-
na z punktu widzenia funkcjonowania przedsi´biorstwa, czyli dotyczyç np.
struktury przedsi´biorstwa, przep∏ywu dokumentów, sposobu kalkulacji
cen, zabezpieczenia danych;

• nie zosta∏a ujawniona do wiadomoÊci publicznej – co zgodnie z poglàdem E. No-
wiƒskiej i M. du Vall wyra˝onym w Komentarzu do ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (Warszawa 2001, str. 89) nie musi oznaczaç, ˝e informacje
mogà byç znane wy∏àcznie jednej osobie, a wr´cz przeciwnie – mogà byç znane
wi´kszej liczbie osób, jednak˝e zobowiàzanych do przestrzegania tajemnicy, tak
by ta ostatnia nie by∏a dost´pna dla osób postronnych, które ze wzgl´du na pro-
wadzonà dzia∏alnoÊç by∏y zainteresowane jej posiadaniem. Dodatkowo informa-
cja nieujawniona do wiadomoÊci publicznej straci ochron´ prawnà, gdy inny
konkurent b´dzie móg∏ dowiedzieç si´ o niej zwyk∏à, dozwolonà drogà;

– 75 –



• podj´to w stosunku do niej niezb´dne dzia∏ania w celu zachowania poufnoÊci
– w wyroku z 3.10.2000 r. (sygn. I CKN 304/00; publ. OSNC 2001/4/59) Sàd
Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e podj´cie niezb´dnych dzia∏aƒ w celu zachowania po-
ufnoÊci informacji ma prowadziç do sytuacji, w której chroniona informacja
nie mo˝e dotrzeç do wiadomoÊci osób trzecich w normalnym toku zdarzeƒ,
bez ˝adnych specjalnych staraƒ z ich strony.

Jako niejawne nie mogà zostaç zastrze˝one informacje odczytywane
przez zamawiajàcego podczas sesji otwarcia ofert, choçby nawet rzeczywiÊcie sta-
nowi∏y tajemnic´ przedsi´biorstwa. 

Sà to: nazwa (firma) i adres wykonawcy, cena, termin wykonania zamówienia,
okres gwarancji, warunki p∏atnoÊci. 

Bioràc pod uwag´ orzecznictwo sàdów oraz zespo∏u arbitrów, a tak˝e
wyszczególnione powy˝ej przepisy, za tajemnic´ przedsi´biorstwa mogà byç
uznane w szczególnoÊci:

1. dane obrazujàce wielkoÊç produkcji i sprzeda˝y, a tak˝e êród∏a zaopatrzenia
i zbytu (postanowienie Sàdu Antymonopolowego z 15 maja 1996 r., sygn.
XVII Amz 1/96, publ. Wokanda 1997/10/55);

2. ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, które zosta∏y ustalone
na podstawie indywidualnych kalkulacji zak∏adowych, gdyby z niniejszych cen
jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ka˝dy fachowiec móg∏ do-
wiedzieç si´ (nawet bez szczegó∏ów) choçby o istnieniu nieznanej na rynku
technologii czy organizacji produkcji lub uzyskaç informacje o sposobie pro-
wadzenia przedsi´biorstwa niezwiàzanym bezpoÊrednio z realizacjà danego
zamówienia (informacje organizacyjne) (patrz wyroki ZA: z 7.04.2003 r., sygn.
UZP/ZO/0-363/03; z 25.04.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-466/03).

Za tajemnic´ przedsi´biorstwa nie mogà byç uznane w szczególnoÊci:
1. informacje zawarte np. w odpisie z Krajowego Rejestru Sàdowego, zgodnie bo-

wiem z art. 8 ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) rejestr jest jawny, oraz w zaÊwiad-
czeniu o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, zgodnie bowiem z art. 7a
ust. 2 ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178 ze zm.)40 zaÊwiadczenie jest jawne (wyrok ZA z 21.02.2003 r., sygn.
UZP/ZO/0-18/03; wyrok Sàdu Najwy˝szego z 5.09.2001 r., sygn. I CKN 1159/00);
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2. informacje podawane na otwarciu ofert, a wi´c: nazwa (firma) oraz adres,
a tak˝e informacje dotyczàce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków p∏atnoÊci podanych w ofercie;

3. kosztorys ofertowy, gdzie ceny jednostkowe stanowià podstaw´ wyliczenia ceny
na roboty budowlane (wyrok ZA z 17.01.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-27/03) oraz
formularza cenowego, w nim bowiem równie˝ zawarte sà informacje dotyczàce
ceny, które sà jawne z mocy prawa (cena odczytywana jest podczas otwarcia
ofert). Dodatkowo podkreÊliç nale˝y, i˝ w opinii Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych nie mo˝e zostaç uznana za tajemnic´ przedsi´biorstwa cena jednostkowa,
nawet gdy nie stanowi ona podstawy do oceny oferty, jeÊli oczywiÊcie informa-
cj´ o cenach jednostkowych wykonawców mo˝na uzyskaç zwyk∏à drogà; 

4. dane zawarte w wykazie wykonywanych w ciàgu ostatnich lat robót wraz z po-
twierdzajàcymi ich wykonanie referencjami (wyroki ZA: z 1.07.2002 r., sygn.
UZP/ZO/0-706/02; z 22.12.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-2101/03);

5. dane zawarte w Wykazie wykonanych robót i referencji (wyrok ZA
z 25.01.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-72/05);

6. zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego i zaÊwiadczenie z ZUS (wyroki ZA:
z 8.12.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-1985/03; z 24.10.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-1714/03);

7. uprawnienia pracowników (budowlane) – majà one bowiem charakter indywi-
dualnego aktu administracyjnego i dotyczà okreÊlonych osób, a nie przedsi´-
biorstwa jako takiego, tym bardziej ˝e przyznajàcy je organ administracyjny
nie zastrzeg∏ ich poufnoÊci (wyroki ZA: z 24.10.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-
1714/03; z 22.12.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-2101/03);

8. harmonogram prac (wyrok ZA z 24.10.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-1714/03);
9. informacje dotyczàce gwarancji (wyrok ZA z 24.10.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-

1714/03);
10.umowy z podwykonawcà (wyrok ZA z 24.10.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-

1714/03);
11.dane finansowe w postaci bilansów (wyrok ZA z 4.09.2003 r., sygn. UZP/ZO/0-

1378/03).

Zgodnie z uchwa∏à Sàdu Najwy˝szego z 21 paêdziernika 2005 r. (sygn.
Akt III CZP 74/05) zamawiajàcy ma prawo badaç, czy informacje utajniono zgod-
nie z prawem. Je˝eli oka˝e si´, ˝e nie, to powinien po prostu odtajniç t´ cz´Êç
i prze∏o˝yç do cz´Êci jawnej, do której majà dost´p inni wykonawcy. Nie ma pod-
staw do odrzucenia oferty. Podj´cie takiej decyzji powinno byç poprzedzone wy-
jaÊnieniem treÊci oferty w zakresie dotyczàcym utajnionych dokumentów. 

10.8.Potrzeba oznaczenia koperty zewn´trznej, w której umieszczona zosta-
nie oferta, w sposób zgodny z wymogiem niniejszego punktu (tj. poprzez
wskazanie, jakiego zamówienia dotyczy oraz terminu i godziny, przed
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którà nie mo˝e byç otwarta), wynika z koniecznoÊci odró˝nienia dostar-
czonych ofert od pozosta∏ej korespondencji przychodzàcej do zamawia-
jàcego. Tym samych uchroni zamawiajàcego od zapoznania si´ z zawar-
toÊcià przed terminem otwarcia ofert.

Wymóg podania na kopercie wewn´trznej nazwy i adresu wykonawcy ma zna-
czenie na wypadek z∏o˝enia przez wykonawc´ oferty po terminie. Niniejsze umo˝-
liwi zamawiajàcemu zwrot takiej oferty bez ingerencji w jej treÊç, tj. bez jej otwie-
rania. Zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp zwrot takiej oferty nast´puje po up∏ywie termi-
nu przewidzianego na wniesienie protestu, czyli po up∏ywie siedmiu dni po up∏y-
wie terminu otwarcia ofert, bowiem to w∏aÊnie w tym momencie wykonawca mo-
˝e wejÊç w posiadanie wiedzy, ˝e jego oferta nie zosta∏a otwarta. Poniewa˝ nie sà
istotne przyczyny opóênienie, to zwrot oferty nast´puje nawet wtedy, gdy opóê-
nienie wystàpi∏o z przyczyn niezale˝nych i niezawinionych przez wykonawc´.

Wykonawca sk∏adajàc ofert´ w danym post´powaniu, zwiàzany jest jej treÊcià
– tym samym nie mo˝e wprowadzaç w niej jakichkolwiek zmian lub jej wycofaç,
chyba ˝e w myÊl art. 84 ust. 1 Pzp dokona tego przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert.

Wykonawca mo˝e dokonaç zmiany oferty w dwojaki sposób:
• wycofujàc z∏o˝onà ofert´ i sk∏adajàc nowà

albo
• sk∏adajàc oÊwiadczenie zmieniajàce treÊç z∏o˝onej oferty – nale˝y jednak

podkreÊliç, ˝e oÊwiadczenie to winno zostaç z∏o˝one w takiej samej formie,
jak oferta.
W przypadku wycofania przez wykonawc´ oferty przed up∏ywem terminu sk∏a-

dania ofert, na mocy art. 46 ust. 2 pkt 1 Pzp, zamawiajàcy jest zobowiàzany
(w przypadku gdy wykonawca z∏o˝y∏ wniosek) niezw∏ocznie zwróciç mu wadium. 

Nale˝y przy tym pami´taç, i˝ zarówno czynnoÊç wycofania, jak i zmiany mo-
˝e zostaç dokonana tylko przez osob´ uprawnionà do wyst´powania w imieniu
wykonawcy. Zatem przed wydaniem z∏o˝onej w terminie wczeÊniejszym oferty
zamawiajàcy winien upewniç si´, ˝e ma do czynienia z osobà uprawnionà do
dzia∏ania.

10.9.Punkt ten jest swoistà instrukcjà dla wykonawców, w jaki sposób majà
oni oznaczyç kopert´, w której umieszczony zostanie dokument doty-
czàcy zmiany oferty lub jej wycofania. Jest to istotny zapis, bowiem za-
bezpieczy strony przed ewentualnymi sporami co do formy wprowadza-
nia zmian lub wycofania oferty.
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2.1.11. Miejsce i termin sk∏adania oraz otwarcia ofert

11.1.Komentowany punkt dotyczy wyznaczenia przez zamawiajàcego ter-
minu sk∏adania ofert. Pzp okreÊla minimalne terminy sk∏adania ofert,
co jest równoznaczne z tym, ˝e zamawiajàcy ka˝dorazowo mo˝e wyzna-
czyç termin d∏u˝szy ni˝ przewidziany w ustawie. W zwiàzku z powy˝szym
zamawiajàcy ustalajàc niniejszy termin, winien odnieÊç si´ do wartoÊci
danego zamówienia, trybu, w jakim jest ono prowadzone oraz do z∏o˝o-
noÊci oferty sk∏adanej w danym post´powaniu.
Nale˝y równie˝ zaznaczyç, i˝ okreÊlajàc powy˝szy termin, zamawiajàcy
winien podaç konkretnà dat´, tj. dzieƒ, miesiàc, rok oraz godzin´, do
której w ostatnim dniu przyjmowaç b´dzie oferty. Do jego obliczenia za-
mawiajàcy winien stosowaç art. 111 § 1 KC.

Minimalne terminy sk∏adania ofert dla poszczególnych trybów41 okreÊlone
przez ustawodawc´:

Termin sk∏adania ofert

WartoÊç WartoÊç WartoÊç zamówienia od
zamówienia zamówienia kwoty równej i wi´kszej
do 60 000 euro od kwoty równej od okreÊlonej w przepi-

Tryb 60 000 euro do sach wydanych na
kwoty okreÊlonej podstawie art. 11
w przepisach ust. 8 Pzp
wydanych na
podstawie art. 11
ust. 8 Pzp

Przetarg Nie krótszy ni˝ Nie krótszy ni˝ Nie krótszy ni˝ 45 dni od
nieograniczony 7 dni od dnia 15 dni od dnia dnia przekazania og∏oszenia

publikacji przekazania UOPWE, drogà elektro-
og∏oszenia na og∏oszenia nicznà zgodnie z formà
stronie portalu o zamówieniu i procedurami wskazanymi
internetowego Prezesowi UZP na stronie internetowej 
UZP okreÊlonej w dyrektywie.

Nie krótszy ni˝ 52 dni od
dnia przekazania og∏oszenia
UOPWE w inny ni˝
okreÊlony powy˝ej sposób.
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Nie krótszy ni˝ 36 dni,
je˝eli informacja o zamó-
wieniu by∏a zawarta we
wst´pnym og∏oszeniu infor-
rmacyjnym przekazanym
lub zamieszczonym w pro-
filu nabywcy co najmniej
na 52 dni przed dniem
przekazania og∏oszenia
UOPWE.

Przetarg Nie krótszy ni˝ Nie krótszy ni˝ Nie krótszy ni˝ 40 dni
ograniczony 7 dni od dnia 7 dni od dnia od dnia przekazania

przekazania przekazania zaproszenia do sk∏adania
zaproszenia do zaproszenia ofert.
sk∏adania ofert do sk∏adania ofert

Nie krótszy ni˝ 36 dni,
je˝eli informacja o zamó-
wieniu by∏a zawarta we
wst´pnym og∏oszeniu
informacyjnym przekaza-
nym lub zamieszczonym
w profilu nabywcy co naj-
mniej na 52 dni przed
dniem przekazania
og∏oszenia UOPWE.

W stosunku do 40 dni
mo˝na wyznaczyç termin
krótszy o 5 dni, je˝eli
zamawiajàcy udost´pnia
SIWZ na stronie interne-
towej od dnia publikacji
og∏oszenia o zamówieniu
w BZP albo Dzienniku
Urz´dowym UE do up∏ywu
terminu sk∏adania ofert.

Je˝eli zachodzi pilna po-
trzeba udzielenia zamó-
wienia, mo˝na wyznaczyç
termin krótszy ni˝ 40 dni,
nie krótszy jednak ni˝ 10 dni.
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Negocjacje Termin sk∏adania Termin sk∏adania Termin sk∏adania ofert
z og∏oszeniem ofert wst´pnych: ofert wst´pnych: wst´pnych:

Nie krótszy ni˝ Zamawiajàcy Zamawiajàcy wyznacza
7 dni od dnia wyznacza termin termin z uwzgl´dnieniem
przekazania z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego do
zaproszenia do czasu niezb´dnego przygotowania oferty
sk∏adania ofert do przygotowania wst´pnej, nie krótszy
wst´pnych i z∏o˝enia oferty jednak ni˝ 10 dni od dnia

wst´pnej, nie przekazania zaproszenia
krótszy ni˝ 10 dni do sk∏adania ofert 
od dnia przekazania wst´pnych.
zaproszenia do
sk∏adania ofert
wst´pnych.

Dialog Nie krótszy ni˝ Zamawiajàcy wy- Zamawiajàcy wyznacza
konkurencyjny 7 dni od dnia znacza termin termin z uwzgl´dnieniem

przekazania z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego do
zaproszenia do czasu niezb´dnego przygotowania i z∏o˝enia
sk∏adania ofert. do przygotowania oferty, nie krótszy jednak

i z∏o˝enia oferty, ni˝ 10 dni od dnia prze-
nie krótszy jednak kazania zaproszenia do
ni˝ 10 dni od dnia sk∏adania ofert.
przekazania zapro-
szenia do sk∏adania
ofert.

Negocjacje Zamawiajàcy Zamawiajàcy Zamawiajàcy wyznacza
bez og∏oszenia wyznacza termin wyznacza termin termin z uwzgl´dnieniem

z uwzgl´dnieniem z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego do
czasu niezb´dnego czasu niezb´dnego przygotowania i z∏o˝enia 
do przygotowania do przygotowania oferty.
i z∏o˝enia oferty. i z∏o˝enia oferty.

Zapytanie Zamawiajàcy Zamawiajàcy –
o cen´ wyznacza termin wyznacza termin

z uwzgl´dnieniem z uwzgl´dnieniem
czasu niezb´dnego czasu niezb´dnego
do przygotowania do przygotowania
i z∏o˝enia oferty. i z∏o˝enia oferty.
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Ofert´ uznaje si´ za z∏o˝onà w terminie, je˝eli wykonawca dostarczy jà w miej-
sce wskazane przez zamawiajàcego w pkt 11.2, zachowujàc przy tym dat´ i godzi-
n´ jej z∏o˝enia okreÊlonà przez zamawiajàcego. W przypadku gdy wykonawca wy-
Êle ofert´ w formie przesy∏ki pocztowej czy kurierskiej, b´dzie ona uznana za z∏o-
˝onà w terminie, kiedy zamawiajàcy otrzyma jà najpóêniej w dacie i godzinie jej
z∏o˝enia okreÊlonej przez zamawiajàcego. W przeciwnym wypadku oferta zosta-
nie uznana za z∏o˝onà po terminie. Poniewa˝ nie sà istotne przyczyny opóênienia,
to zwrot oferty nast´puje nawet wtedy gdy opóênienie wystàpi∏o z przyczyn nieza-
le˝nych i niezawinionych przez wykonawc´.

11.2.W tym punkcie nale˝y podaç konkretny adres, pod który wykonawca
ma dostarczyç ofert´. Zaznaczyç nale˝y, i˝ musi on byç to˝samy z adre-
sem wskazanym przez zamawiajàcego w punkcie 10.8. 

11.3.W tym punkcie nale˝y wpisaç numer pokoju, w którym wykonawca ma
z∏o˝yç ofert´, a tak˝e termin oraz godzin´, w jakim ma on z∏o˝yç ofert´.
Sugeruje si´, aby pokojem wyznaczonym na sk∏adanie ofert by∏o biuro
podawcze w siedzibie zamawiajàcego, sekretariat, itp.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 Pzp otwarcie ofert nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie
terminu do ich sk∏adania. Warto dla w∏asnej wygody wyznaczyç godzin´ otwarcia
ofert np. pó∏ godziny po terminie sk∏adania ofert. B´dzie wtedy czas na ponume-
rowanie zewn´trznych opakowaƒ, w których z∏o˝ono oferty, zabranie ich z poko-
ju, w którym wykonawcy obowiàzani byli je sk∏adaç i przeniesienie do pokoju,
w którym odb´dzie si´ otwarcie ofert. Krótsza przerwa mi´dzy terminem sk∏ada-
nia a terminem otwarcia ofert mo˝e uniemo˝liwiç punktualne wykonanie tych
czynnoÊci, a d∏u˝sza naraziç na zarzut ze strony wykonawców o ch´ç manipulacji
ze strony zamawiajàcego (np. zapoznanie si´ z treÊcià ofert przed terminem
otwarcia ofert) oraz spowodowaç niepotrzebnà strat´ czasu wykonawców.

11.4.Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp, na wniosek nieobecnych wykonawców –
zamawiajàcy zobligowany jest przekazaç informacj´ o kwocie, jakà za-
mierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia. Nale˝y podkreÊliç, i˝
wskazana kwota nie jest to˝sama z wartoÊcià zamówienia, bowiem
uwzgl´dnia (w przeciwieƒstwie do wartoÊci zamówienia) kwot´ podatku
VAT, ani identyczna z kwotà, jakà zamawiajàcy mo˝e przeznaczyç na sfi-
nansowanie zamówienia, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (ta
ostatnia kwota okreÊla pu∏ap mo˝liwoÊci finansowych zamawiajàcego
i chroni autonomi´ zamawiajàcego w przypadku koniecznoÊci reagowa-
nia m.in. na niekorzystne zmiany w zakresie bie˝àcych wp∏ywów i wydat-
ków). Wskazaç nale˝y, i˝ kwota, jakà zamawiajàcy zamierza przeznaczyç
na sfinansowanie zamówienia, mo˝e zostaç zwi´kszona, ale tylko do wy-
sokoÊci maksymalnej kwoty, jakà zamawiajàcy mo˝e przeznaczyç na da-
ne zamówienie. 

– 82 –



Oprócz powy˝szej informacji zamawiajàcy winien przekazaç wykonawcy rów-
nie˝ informacj´ o firmach (nazwa i adres), które z∏o˝y∏y ofert´, a tak˝e informa-
cje dotyczàce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
p∏atnoÊci zawartych w ofertach. Niniejsze ˝àdanie wykonawcy zamawiajàcy mo˝-
na spe∏niç, przekazujàc mu np. w∏aÊciwà cz´Êç protoko∏u z post´powania. 

2.1.12. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Zgodnie z treÊcià art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert sà cena lub cena i in-
ne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia. Ustawodawca wymienia
przyk∏adowe kryteria. Sà to: jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parametry techniczne, zasto-
sowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Zamawiajàcy mo˝e ustalaç równie˝ inne kryteria ni˝ wyszczególnione przez
Ustawodawc´ w przyk∏adowym katalogu, pami´tajàc przy tym o zachowaniu za-
sady, i˝ majà si´ one odnosiç do przedmiotu zamówienia. Do takowych zaliczyç
nale˝y na przyk∏ad termin p∏atnoÊci (patrz wyrok z 18 wrzeÊnia 2002 r. Sàdu Naj-
wy˝szego – III CZP 52/02, OSNC 2003, nr 6, poz. 79). Kryterium to straci∏o jed-
nak na znaczeniu po wejÊciu w ˝ycie1 stycznia 2004 r. ustawy o terminach zap∏a-
ty, która na podstawie jej art. 3 ust. 3 ma zastosowanie równie˝ w odniesieniu do
zamawiajàcych. Wykonawcy, zgodnie z tà ustawà, majà mo˝liwoÊç ˝àdania odse-
tek ustawowych, je˝eli umowa przewiduje termin zap∏aty d∏u˝szy ni˝ 30 dni. 

Swobod´ w doborze kryteriów ogranicza art. 91 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym
kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szczególnoÊci
jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zakaz ten nie obo-
wiàzuje w post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przed-
miotem sà us∏ugi wyszczególnione w art. 5 ust. 1 Pzp.

Poza okreÊleniem (sprecyzowaniem) kryteriów oraz ich maksymalnie szczegó-
∏owym opisem (patrz wyrok ZA z 19 stycznia 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-35/05), za-
mawiajàcy na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp zobligowany jest zawrzeç w tre-
Êci SIWZ równie˝ ich znaczenie. Nast´puje to poprzez przypisanie ka˝demu z wy-
szczególnionych kryteriów odpowiedniej wagi procentowej, przy czym ∏àcznie
wszystkie kryteria stanowià 100%. Zamawiajàcy musi tak˝e podaç sposób oceny
ofert, czyli system punktacji, jaki zostanie przyj´ty do oceny z∏o˝onych w danym
post´powaniu ofert. Polega to na ustaleniu maksymalnej liczby punktów, jakà
mo˝na uzyskaç w odniesieniu do ka˝dego z wyszczególnionych w SIWZ kryteriów
oraz zasad ich przydzielania.

I tak, je˝eli ocenie poddane zostanie:
• kryterium wyra˝one w postaci liczbowej, takie jak np. cena, termin realizacji, ter-

min p∏atnoÊci itd., liczba uzyskanych punktów b´dzie wynikiem danych podsta-
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wionych do wzoru matematycznego (algorytmu). Najbardziej popularnym w tym
zakresie sposobem oceny ofert jest porównanie oferty ocenianej z najkorzystniejszà.

W odniesieniu do kryteriów malejàcych (im ni˝sza wartoÊç ocenianego para-
metru, tym wy˝sza ocena), takich jak np. cena, termin wykonania zamówienia, itp.
stosuje si´ nast´pujàcy wzór42:

liczba punktów oferty ocenianej = cena najni˝sza/cena oferty badanej x max
liczba punktów mo˝liwa do uzyskania w odniesieniu do danego kryterium

W odniesieniu do kryteriów rosnàcych (im wy˝sza wartoÊç ocenianego para-
metru, tym wy˝sza ocena), takich jak np. okres udzielonej gwarancji, itp. stosuje
si´ nast´pujàcy wzór43:

liczba punktów oferty ocenianej = okres oferty ocenianej/okres najd∏u˝szy x max
liczba punktów mo˝liwa do uzyskania w odniesieniu do danego kryterium

W przypadku gdy ocenie poddane zostanà:
• kryteria z∏o˝one z kilku podkryteriów lub elementów, liczba uzyskanych punk-

tów b´dzie wynikiem sumy punktów przyznanych w poszczególnych podkryte-
riach (elementach).

Wszystkie kryteria, pozostajàce do dyspozycji zamawiajàcego w odniesieniu
do zamówieƒ na us∏ugi, mo˝na podzieliç na trzy grupy:
• Kryteria kosztowe:

° cena – jedyne bezwzgl´dne wymagane kryterium. W zale˝noÊci od opisu
sposobu obliczenia ceny zawartego w treÊci SIWZ przedmiotem oceny mo-
˝e byç cena rycza∏towa albo np. cena jednostkowa.

• Kryteria przedmiotowe:

° koncepcja realizacji zamówienia – znajduje zastosowanie w przypadku zamó-
wieƒ na us∏ugi. Ze wzgl´du na fakt, ˝e zamawiajàcy nie ma mo˝liwoÊci dokona-
nia oceny jakoÊci przysz∏ego Êwiadczenia, mo˝e ̋ àdaç koncepcji realizacji zamó-
wienia. Na jej podstawie zamawiajàcy jest w stanie oceniç np. pomys∏ zrealizo-
wania zamówienia lub prawdopodobieƒstwo dotrzymania terminu wykonania.

• Kryteria kontraktowe:

° termin wykonania zamówienia,

° harmonogram realizacji – kryterium to stosowane jest w przypadku gdy
termin wykonania danego zamówienia jest bardzo krótki. Umiej´tna orga-
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nizacja pracy oceniana w tym przypadku przez zamawiajàcego mo˝e stano-
wiç bardzo istotne kryterium oceny ofert.

We wzorcowej SIWZ na obs∏ug´ prawnà jako kryteria wyboru najko-
rzystniejszej oferty wskazano: stawk´ godzinowà brutto oraz doÊwiadczenie wyko-
nawcy (rozbite dodatkowo na podkryteria, którym zamawiajàcy winien przypisaç
punktowe znaczenie w ramach danego kryterium). Odnoszàc si´ do powy˝szego
oraz majàc na uwadze fakt, i˝ jest to us∏uga wyszczególniona w art. 5 Pzp, w sto-
sunku do niniejszego przedmiotu zamówienia mo˝na zastosowaç równie˝ nast´-
pujàce kryteria: liczba pracowników z uprawnieniami wy˝sza od wymaganej, licz-
ba i kwalifikacje osób, doÊwiadczenie prawników z uprawnieniami.

We wzorcowej SIWZ na us∏ugi ochrony mienia oraz us∏ugi szkolenio-
we jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano takie same kryteria,
jak we wzorcowej SIWZ na obs∏ug´ prawnà, tj. wynagrodzenie brutto oraz do-
Êwiadczenie wykonawcy. W stosunku do dwóch pierwszych rodzajów zamówieƒ,
majàc na uwadze, i˝ sà to us∏ugi wyszczególnione w art. 5 Pzp, mo˝na zapropono-
waç równie˝ zastosowanie nast´pujàcych kryteriów oceny ofert:
– ochrona mienia – proponowany sposób realizacji us∏ugi, liczba pracowników z licen-

cjà min. I stopnia, liczba pracowników z uprawnieniami do obs∏ugi imprez masowych;
– us∏ugi szkoleniowe – program szkoleƒ, doÊwiadczenie instytucji szkoleniowej

w prowadzeniu szkoleƒ z tematyki odpowiadajàcej przedmiotowi zamówienia.

Nale˝y pami´taç, i˝ wyznaczone w SIWZ kryteria oceny ofert nie mo-
gà podlegaç zmianie w trakcie trwania post´powania. Zakaz ten ma charakter
bezwzgl´dny. Trzeba bowiem zwróciç uwag´, i˝ nowela z 7.04.2006 r. wy∏àczy∏a
mo˝liwoÊç zmiany kryterium oceny ofert oraz ich znaczenia w post´powaniach
prowadzonych w trybie negocjacji z og∏oszeniem i bez og∏oszenia.

2.1.13. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy

13.1.Wedle przepisu art. 147 ust. 2 Pzp zabezpieczenie nale˝ytego wykona-
nia umowy s∏u˝y przede wszystkim pokryciu roszczeƒ z tytu∏u niewyko-
nania oraz nienale˝ytego wykonania umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. A zatem – zabezpiecza ono wszelkiego rodzaju roszczenia
przys∏ugujàce zamawiajàcemu w zwiàzku z niewykonaniem zobowiàza-
nia przez wykonawc´. Przy tym chodzi tu o roszczenia pieni´˝ne.
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Przyk∏adowo, zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy s∏u˝yç b´-
dzie pokryciu roszczeƒ o zap∏at´:
1) odszkodowania z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania;
2) odszkodowania z tytu∏u zw∏oki w wykonaniu umowy wzajemnej;
3) odszkodowania z tytu∏u niemo˝noÊci Êwiadczenia, za którà wykonawca ponosi

odpowiedzialnoÊç; 
4) odszkodowania z tytu∏u szkody wynik∏ej z niewykonania zobowiàzania z umo-

wy wzajemnej;
5) kary umownej;
6) kary stanowiàcej okreÊlonà kwot´ pieni´˝nà – zastrze˝onej przez strony na wy-

padek nienale˝ytego wykonania zobowiàzania niezale˝nie od powsta∏ej szkody.

Ponadto, zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy s∏u˝y tak˝e pokryciu
roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady (je˝eli przedmiotem umowy jest takiego rodza-
ju Êwiadczenie, przy którym powstaje r´kojmia). 

Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy w stosunku do r´kojmi
za wady mo˝e s∏u˝yç pokryciu nast´pujàcych roszczeƒ:
1) o obni˝enie ceny – w przypadku stwierdzenia wad (art. 560 KC);
2) o naprawienie szkody wynik∏ej z opóênienia polegajàcego na Êwiadczeniu wa-

dliwych rzeczy oznaczonych co do gatunku (art. 561 § 1 KC);
3) o naprawienie szkody wynik∏ej z koniecznoÊci odstàpienia od umowy z ˝àda-

nia obni˝enia ceny z powodu wady rzeczy (art. 566 § 1 KC);
4) o zwrot ceny, gdy z powodu wady prawnej kupujàcy by∏ zmuszony wydaç rzecz

osobie trzeciej (art. 575 KC).

Nadto – je˝eli wykonawca udzieli∏ zamawiajàcemu gwarancji jakoÊci, zabez-
pieczenie nale˝ytego wykonania umowy s∏u˝y równie˝ pokryciu roszczeƒ z tytu∏u
gwarancji jakoÊci. 

Nale˝y pami´taç, ˝e w sytuacji gdy gwarancji jakoÊci udziela nie wyko-
nawca, a osoba trzecia (np. producent), zabezpieczenie nie b´dzie pe∏niç swej ro-
li w zakresie roszczeƒ z tytu∏u tak udzielonej gwarancji jakoÊci.

W art. 147 ust. 3 Pzp zosta∏y uregulowane rodzaje oraz wartoÊç zamówieƒ, co
do których zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdania od wykonawców zabezpieczenia
nale˝ytego wykonania umowy. 
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I tak, w odniesieniu do us∏ug:
• zamawiajàcy ˝àda zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy we wszystkich

trybach post´powania44:
° gdy wartoÊç zamówienia na us∏ugi jest równa lub przekracza wyra˝onà

w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, lub
° gdy umowa ma zostaç zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata, z wyjàtkiem

umów na us∏ugi dotyczàce:
- kredytu i po˝yczki;
- rachunku bankowego;
- ubezpieczenia.

Zamawiajàcy mo˝e jednak w wyjàtkowych sytuacjach nie ˝àdaç zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania umowy, w szczególnoÊci gdy ˝àdanie wniesienia zabez-
pieczenia mog∏oby uniemo˝liwiç udzielenie zamówienia lub spowodowaç znacz-
ny wzrost cen ofert (art. 147 ust. 4 Pzp). B´dzie to mia∏o miejsce np. w przypad-
ku us∏ug dotyczàcych kredytu i po˝yczki, rachunku bankowego i ubezpieczenia
(oczywiÊcie, je˝eli ich wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 10 000 000 euro).

˚àdanie za wniesienia zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy poza wy-
mienionymi sytuacjami zale˝y od decyzji zamawiajàcego, który musi oceniç po-
trzeb´ zabezpieczenia umowy. 

W sytuacji, gdy zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia,
zgodnie z treÊcià art. 36 ust. 1 pkt 15 winien zawrzeç informacj´ w tym zakresie
(tj. wysokoÊç, formy zabezpieczenia itd.), odpowiednio w:
• SIWZ – w przypadku przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego,

negocjacji z og∏oszeniem i negocjacji bez og∏oszenia;
• zaproszeniu do negocjacji – w przypadku zamówienia z wolnej r´ki;
• og∏oszeniu – w przypadku licytacji elektronicznej.

W post´powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapy-
tania o cen´ na mocy art. 71 ust. 2 Pzp zamawiajàcemu nie wolno ˝àdaç zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania zamówienia.

13.2.WysokoÊç ˝àdanego przez zamawiajàcego zabezpieczenia nale˝ytego
wykonania umowy ustala si´ w stosunku procentowym – od 2% do
10% ceny ca∏kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci no-
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minalnej zobowiàzania zamawiajàcego wynikajàcego z umowy je˝eli
w ofercie podano cen´ jednostkowà lub ceny jednostkowe (art. 150
ust. 1 i 2 ustawy).
Cena ca∏kowita oferty jest to cena uwzgl´dniajàca podatek od us∏ug
oraz podatek akcyzowy, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów sprze-
da˝ us∏ugi podlega takiemu obcià˝eniu, zwana popularnie cenà brutto;

Z kolei przez maksymalnà wartoÊç nominalnà nale˝y rozumieç iloczyn jedno-
stek miary i iloczynu ceny jednostkowej, lub sum´ iloczynów jednostek miary i ilo-
czynu cen jednostkowych.

W przypadku gdy przedmiotem zamówienia sà us∏ugi ksi´gowe, a za-
mawiajàcy rozlicza si´ w trakcie trwania umowy za faktycznie Êwiadczonà przez
wykonawc´ liczb´ godzin, to w treÊci umowy zamawiajàcy zobligowany jest do za-
warcia informacji o liczbie godzin, której strony umowy nie mogà przekroczyç, re-
alizujàc zamówienie. Po przemno˝eniu przedmiotowej maksymalnej liczby godzin
przez cen´ jednostkowà otrzymamy „maksymalnà wartoÊç nominalnà zobowià-
zania”. To od tej wartoÊci (a nie od ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie)
zamawiajàcy winien pobraç zabezpieczenie. 

Tym samym zauwa˝yç nale˝y, i˝ zamawiajàcy ustala wskaênik procen-
towy zabezpieczenia w odniesieniu do wartoÊci umowy (ceny oferty), a nie warto-
Êci szacunkowej zamówienia.

Z powy˝szego wynika, ˝e ostateczne ustalenie oznaczonej kwoty nast´puje po
wyborze oferty najkorzystniejszej, natomiast na etapie post´powania o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiajàcy (w SIWZ) wskazuje procent ceny ca∏kowi-
tej lub maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowiàzania.

Mo˝liwoÊci co do okreÊlenia formy wniesienia zabezpieczenia ograniczone sà
przepisem art. 148 Pzp.

Wykonawca mo˝e wnosiç zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy w jed-
nej z pi´ciu form okreÊlonych w art. 148 ust. 1Pzp, tj.:
1) pieniàdzu,
2) por´czeniach bankowych lub por´czeniach spó∏dzielczej kasy oszcz´dno-

Êciowo-kredytowej, z tym ˝e zobowiàzanie kasy jest zawsze zobowiàzaniem
pieni´˝nym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci.
Wszystkie wy˝ej wymienione formy dajà zamawiajàcemu wysokà pewnoÊç uzy-

skania kwot zabezpieczenia.

Zamawiajàcy nie ma mo˝liwoÊci zaw´˝ania wykonawcy form wniesienia zabez-
pieczenia. Ponadto wykonawca nie jest zobowiàzany wnosiç zabezpieczenie wy-
∏àcznie w jednej formie – przepis art. 148 ust. 1 Pzp dopuszcza wniesienie zabez-
pieczenia nale˝ytego wykonania umowy jednoczeÊnie w kilku formach, wedle wy-
boru wykonawcy. 

Obok wy˝ej wskazanych form wnoszenia zabezpieczenia nale˝ytego wykona-
nia umowy, które sankcjonuje Pzp, zamawiajàcy ma mo˝liwoÊç dopuszczenia
trzech innych dodatkowych form wniesienia zabezpieczenia, o których mówi 
art. 148 ust. 2 Pzp:
1) weksla z por´czeniem wekslowym banku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊcio-

wo-kredytowej,
2) ustanowienia zastawu na papierach wartoÊciowych emitowanych przez Skarb

Paƒstwa lub jednostk´ samorzàdu terytorialnego,
3) ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych w przepisach

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zamawiajàcy powinien poinformowaç wykonawc´ o dopuszczalnoÊci wniesie-

nia zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy w tych dodatkowych formach
ju˝ w SIWZ.

W trakcie realizacji umowy wykonawca mo˝e dokonaç zmiany formy zabez-
pieczenia nale˝ytego wykonania umowy. Jest to kompetencja wykonawcy, przy
czym mo˝e on wybieraç pomi´dzy jednà lub kilkoma formami okreÊlonymi 
w art. 148 ust. 1, tj. formami niewymagajàcymi zgody zamawiajàcego. Je˝eli za-
mawiajàcy dopuÊci∏ inne formy wniesienia zabezpieczenia, w trakcie trwania
umowy wykonawca mo˝e dokonaç zmiany na takà form´ wy∏àcznie za zgodà za-
mawiajàcego. Zmiany formy zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy nie
mo˝na dokonaç z naruszeniem interesów zamawiajàcego – powinny zostaç za-
chowane ciàg∏oÊç i wysokoÊç zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy zawsze ma charakter
pieni´˝ny. Fakt, i˝ ustawa przewiduje mo˝liwoÊç wniesienia zabezpieczenia w in-
nych formach ni˝ pieniàdz, nie zmienia tej kwalifikacji – zamawiajàcy w wyniku
zatrzymania zabezpieczenia uzyskuje roszczenie o Êwiadczenie pieni´˝ne (zap∏a-
t´) skierowane do wykonawcy albo do gwaranta czy por´czyciela. 
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Zgodnie z przepisem art. 151 Pzp, zamawiajàcy zwraca wykonawcy zabezpie-
czenie nale˝ytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamó-
wienia i uznania przez zamawiajàcego za nale˝ycie wykonane. Przy tym zamawia-
jàcy ma prawo pozostawiç z wniesionego zabezpieczenia kwot´ na zabezpiecze-
nie roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady lub gwarancji jakoÊci – nie wi´kszà ni˝ 30%
wysokoÊci wniesionego zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na okres r´kojmi za
wady/gwarancji jakoÊci winna byç zwrócona wykonawcy najpóêniej w 15 dniu po
up∏ywie okresu r´kojmi za wady/gwarancji jakoÊci. Ograniczenie powy˝szych ter-
minów chroni wykonawc´ przed nadmiernie d∏ugim okresami, na jakie mo˝e byç
ustanawiane zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy. 

W sytuacji, gdy zamawiajàcy odbierze Êwiadczenie wykonane przez wykonaw-
c´ i uzna zobowiàzanie wykonawcy za nale˝ycie wykonane, odpada podstawa ist-
nienia zabezpieczenia dla roszczeƒ z tytu∏u niewykonania i nienale˝ytego wyko-
nania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie nale˝ytego wy-
konania umowy powinno wi´c zostaç zwrócone wykonawcy.

Podobnie jest w sytuacji pozostawienia cz´Êci zabezpieczenia dla pokrycia
ewentualnych roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady lub gwarancji jakoÊci. Zamawia-
jàcy zobowiàzany jest zwróciç t´ cz´Êç niezw∏ocznie po up∏ywie tego okresu.

13.3 W sytuacji, gdy zostanà w sposób ∏àczny spe∏nione trzy warunki:
• wykonywanie zamówienia w cz´Êciach;
• okres realizacji zamówienia d∏u˝ej ni˝ jeden rok;
• zgoda zamawiajàcego;

zgodnie z brzmieniem art. 150 ust. 3 Pzp zamawiajàcy mo˝e zezwoliç na
tworzenie zabezpieczenia poprzez potràcanie z nale˝noÊci za cz´Êciowo wy-
konane zamówienie.

Niniejsze jest jednak mo˝liwe tylko gdy zamawiajàcy przewidzia∏ w od-
niesieniu do danego post´powania cz´Êciowe p∏atnoÊci. Dokonanie jednorazowej
p∏atnoÊci za wykonanie zamówienia uniemo˝liwi tworzenie zabezpieczenia w po-
wy˝ej opisany sposób.

W przypadku gdy powy˝sze jest spe∏nione, wykonawca zobligowany jest w dniu
zawarcia umowy do wniesienia co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Dodatko-
wo Pzp precyzuje, i˝ wniesienie zabezpieczenia w pe∏nej wysokoÊci winno nastà-
piç do po∏owy okresu, na który zosta∏a zawarta umowa. Ustawodawca nie przesà-
dza jednak˝e szczegó∏owych kwestii zwiàzanych z terminami dokonywania potrà-
ceƒ, ich cz´stotliwoÊcià oraz wysokoÊcià kwot potràcanych z faktur, pozostawiajàc
powy˝sze decyzji zamawiajàcego. 
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PodkreÊliç nale˝y, i˝ ustawodawca nie wypowiada si´ równie˝ w kwestii formy
wniesienia co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, zatem trzeba mniemaç, ˝e mo˝na
je wnieÊç w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 Pzp, a za zgo-
dà zamawiajàcego równie˝ w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp. Nato-
miast pozosta∏a cz´Êç zabezpieczenia tworzona b´dzie poprzez kwoty potràcane przez
zamawiajàcego z nale˝noÊci za cz´Êciowo wykonane zamówienie na rachunek banko-
wy (czyli w formie pieni´˝nej) w tym samym dniu, w którym dokonuje zap∏aty.

2.1.14. Wzór umowy na wykonanie zamówienia

14.1.Zamawiajàcy przeprowadza post´powanie o udzielenie zamówienia
publicznego w celu zawarcia umowy z wykonawcà, który z∏o˝y∏ najko-
rzystniejszà ofert´ w danym post´powaniu. W zwiàzku z powy˝szym, aby
wykonawca mia∏ wiedz´ co do zakresu przysz∏ych zobowiàzaƒ, nale˝y
ju˝ w treÊci SIWZ zawrzeç istotne dla stron postanowienia, które zosta-
nà wprowadzone do treÊci zawieranej umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego lub sporzàdziç ogólne warunki umowy albo jej wzór.

Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ przy formu∏owaniu istotnych postanowieƒ
lub zapisów umowy zamawiajàcy winien pami´taç o zasadzie uczciwej konkuren-
cji oraz o zasadach wspó∏˝ycia spo∏ecznego okreÊlonych w art. 5 KC.

Do zapisów, które naruszajà niniejsze zasady, nale˝y zaliczyç na przyk∏ad usta-
lenie ró˝nych dla zamawiajàcego oraz wykonawcy wysokoÊci kar umownych z ty-
tu∏u odstàpienia od umowy (wyrok ZA z 24 czerwca 2004 r., sygn. UZP/ZO/0-
924/04).

14.2.Zamawiajàcy w celu zawarcia umowy w pe∏ni uwzgl´dniajàcej jego
uzasadnione potrzeby winien wraz z SIWZ przekazaç wykonawcy wzór
umowy. 

Aby mieç pewnoÊç, ˝e wykonawca zapozna∏ si´ z treÊcià niniejszego dokumen-
tu oraz zaakceptowa∏ go, zamawiajàcy winien w niniejszym miejscu zamieÊciç ˝à-
danie o jego uzupe∏nienie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ, a tak˝e
o dane dotyczàce wykonawcy oraz dane zawarte w treÊci oferty (np. wynagrodze-
nie, itp.). Dopiero tak uzupe∏niony wzór umowy uznany zostanie przez zamawia-
jàcego za „uzupe∏niony wzór umowy”.

14.3.W niniejszym punkcie zamawiajàcy, w celu umo˝liwienia wykonawcy
z∏o˝enia poprawnej oferty oraz wyeliminowania mo˝liwoÊci pope∏nienia
przez niego b∏´dów, winien zawrzeç informacj´ o sposobie, w jaki powi-
nien on potwierdziç akceptacj´ treÊci z∏o˝onego uzupe∏nionego wzoru
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umowy. Niniejszego mo˝e dokonaç wykonawca, parafujàc jego treÊç
oraz do∏àczajàc oÊwiadczenie o gotowoÊci zawarcia umowy z zamawia-
jàcym na warunkach w nim okreÊlonych.

2.1.15. Pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej

15.1 Zamawiajàcy powinien pouczyç wykonawc´, ˝e je˝eli jego interes
prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów Pzp, to przys∏ugu-
jà mu odpowiednie Êrodki ochrony prawnej okreÊlone w dziale VI Pzp.

W obecnym stanie prawnym, w post´powaniach o wartoÊci do 60 000
euro – jedynym Êrodkiem ochrony prawnej przys∏ugujàcym wykonawcom jest
protest. Zgodnie z art. 4a ust. 1 Pzp nie mogà oni skorzystaç z prawa odwo∏ania
si´ do Prezesa UZP, ani te˝ z∏o˝yç skargi do sàdu.

15.2.W pouczeniu zamawiajàcy winien tak˝e poinformowaç wykonawc´
o terminie na wniesienie protestu. 

W art. 180 ust. 2, 3 i 4 Pzp ustawodawca wyszczególni∏ terminy sk∏a-
dania protestów, ró˝nicujàc je w zale˝noÊci od faktu, czy protest wnoszony jest
wobec treÊci og∏oszenia czy SIWZ, od wartoÊci zamówienia i trybu, w jakim toczy
si´ post´powanie. I tak:

PROTEST 

wobec treÊci og∏oszenia

w przypadku gdy wartoÊç zamówienia w przypadku gdy wartoÊç zamówienia
jest mniejsza ni˝ kwota okreÊlona jest równa lub przekracza kwoty 
w przepisach wydanych na podstawie okreÊlone w przepisach wydanych 
art. 11 ust. 8 Pzp na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

7 dni od dnia publikacji og∏oszenia 14 dni od dnia publikacji og∏oszenia
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej

wobec treÊci SIWZ

w przypadku gdy wartoÊç zamówienia w przypadku gdy wartoÊç zamówienia
jest mniejsza ni˝ kwota okreÊlona jest równa lub przekracza kwoty
w przepisach wydanych na podstawie okreÊlone w przepisach wydanych
art. 11 ust. 8 Pzp na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
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przetarg nieograniczony – 7 dni od przetarg nieograniczony – 14 dni od
dnia zamieszczenia SIWZ na stronie dnia zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej internetowej

pozosta∏e tryby – 7 dni od dnia dor´cze- pozosta∏e tryby – 7 dni od dnia dor´cze-
nia SIWZ, jednak nie póêniej ni˝ 3 dni nia SIWZ, jednak nie póêniej ni˝ 6 dni
przed up∏ywem terminu sk∏adani ofert przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert

W przypadku innych czynnoÊci lub ich zaniechania protest wnosi si´ w termi-
nie siedmiu dni od dnia, w którym powzi´to lub mo˝na by∏o powziàç wiadomoÊç
o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ jego wniesienia. 

15.3.Kolejnym po proteÊcie Êrodkiem ochrony prawnej, o którym zamawia-
jàcy winien pouczyç wykonawc´, jest odwo∏anie. W obecnym stanie
prawnym odwo∏anie wnosi si´ od rozstrzygni´cia protestu. 

Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w termie
pi´ciu dni od dnia dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu do
rozstrzygni´cia protestu. 

2.1.16. Informacja o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç dope∏nione po
wyborze oferty

W niniejszym punkcie zamawiajàcy winien poinformowaç wykonawc´ o for-
malnoÊciach, jakie winny zostaç przez niego dope∏nione po wyborze oferty w ce-
lu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wymieniane najcz´Êciej przez zamawiajàcego w SIWZ istotnych wa-
runkach zamówienia formalnoÊci, to:
• umowa wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia pu-

blicznego (w przypadku gdy ofert´ z∏o˝yli wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´
o udzielenie zamówienia publicznego) – zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp;

• projekt umowy z podwykonawcami wskazanymi w ofercie;
• wskazanie numerów rachunków bankowych, na jakie majà byç przekazywane

nale˝noÊci;
• wskazanie osób uprawnionych do kontaktu z zamawiajàcym w trakcie realiza-

cji umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
• dokumenty potwierdzajàce, i˝ osoby, które dokonajà podpisania umowy, sà do

tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów
za∏àczonych do oferty).
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2.2. Wzorcowe formularze ofert w post´powaniu o udzielenie
zamówienia na us∏ugi

Wzór oferty stworzony przez zamawiajàcego na potrzeby danego post´powa-
nia umo˝liwia ujednolicenie wszystkich sk∏adanych ofert. 

Wzór ten winien odnosiç si´ ka˝dorazowo do:
• zdarzenia, na podstawie którego wykonawca z∏o˝y∏ ofert´:

° w przypadku post´powania prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego, b´dzie to publiczne og∏oszenie o zamówieniu;

° w przypadku post´powania prowadzonego w trybie przetargu ograniczone-
go, negocjacji z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez
og∏oszenia, b´dzie to zaproszenie do sk∏adnia ofert.

• przedmiotu zamówienia (Êwiadczenia) oraz trybu w jakim prowadzone jest po-
st´powania, 

a tak˝e zawieraç najbardziej istotne postanowienia oferty, takie jak:
• formularz cenowy oferty – wskazanie ceny oferty podlegajàcej ocenie:

Przy sporzàdzaniu niniejszego fragmentu oferty nale˝y mieç na uwadze zapisy
SIWZ, które odnoszà si´ do opisu sposobu obliczenia ceny oferty czy te˝ wyna-
grodzenia. Cena oferty lub wynagrodzenie winno byç podane przez wykonawc´
w sposób zgodny z zawartym tam wymaganiem;

• oÊwiadczenie wykonawcy o spe∏nianiu warunków udzia∏u w danym post´powaniu;
• oÊwiadczenie wykonawcy o przyj´ciu wyznaczonego przez Zamawiajàcego

okresu zwiàzani ofertà:
Na potwierdzenie z∏o˝enia oferty wykonawca winien wnieÊç wadium wa˝ne na

okres zwiàzania ofertà. Niniejszy temat zosta∏ omówiony szerzej w komentarzu
do wzorcowej SIWZ w punkcie 8;

• oÊwiadczenie zobowiàzujàce wykonawc´ do zawarcia umowy z zamawiajàcym
zgodnie z wzorem umowy do∏àczonym do SIWZ, a nast´pnie uzupe∏nionym
i do∏àczonym do oferty lub zawieraç oÊwiadczenie zobowiàzujàce wykonawc´
do zawarcia umowy z zamawiajàcym zgodnie z istotnymi postanowieniami
umowy wyspecyfikowanymi w treÊci SIWZ w∏aÊciwej do danego post´powania:
Tak sformu∏owany zapis ma daç gwarancj´ zamawiajàcemu, ˝e wykonawca

przeanalizowa∏ i zaakceptowa∏ do∏àczony do SIWZ wzór umowy lub istotne po-
stanowienia umowy zawarte w jej treÊci;

• zawieraç informacj´ o tym, która cz´Êç oferty jest obj´ta tajemnicà przedsi´-
biorstwa. Niniejsze ˝àdanie jest bardzo istotne, bowiem oferty sà jawne od mo-
mentu ich otwarcia, tym samym mo˝na spodziewaç si´ zaistnienia sytuacji
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w której wykonawca b´dzie chcia∏ dokonaç wglàdu do oferty konkurencyjnej
zaraz po otwarciu ofert. Tym samym zamawiajàcy ju˝ w tym momencie powi-
nien mieç wiedz´, które z fragmentów oferty nie mogà byç ujawnione;

• zawieraç inne postanowienia, które zamawiajàcy uznaje za istotne w danym
post´powaniu.

Zaleca si´ równoczeÊnie, aby we wzorze oferty znalaz∏o si´ miejsce na podanie
przez wykonawc´ jego nazwy oraz adresu, a tak˝e stwierdzenie wykonawcy, czy
sk∏ada ofert´ samodzielnie, czy wspólnie z innymi wykonawcami („konsorcjum”).

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:

a) sami*/przy udziale wykonawcy* (**):
______

(zakres powierzonego zamówienia) 

(nazwa / firma, dok∏adny adres wykonawcy)

* Niepotrzebne skreÊliç
** W razie potrzeby dodaç kolejne litery



Rozdzia∏ 3.
Wzorcowe dokumenty przetargowe specyficzne
dla dostaw

3.1. Wzory SIWZ na dostawy

3.1.1. Informacje wprowadzajàce (art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 Pzp)

Zagadnienia informacji wprowadzajàcych szczegó∏owo omawiamy w pkt 2.1.1.
Poradnika.

3.1.2. Opis przedmiotu zamówienia z uwzgl´dnieniem podzia∏u zamówienia
na cz´Êci oraz dopuszczenia ofert wariantowych, a tak˝e z informacjà
o zamówieniach uzupe∏niajàcych (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz
ust. 2 pkt 1, 3 i 4 Pzp)

Kwestie opisu przedmiotu zamówienia szczegó∏owo omawiamy w pkt 2.1.2.
Poradnika. W miejsce wskazówek zawartych w ppkt 4. stosuj si´ do nast´pujàcych
wskazówek:

Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych, po-
winien zdefiniowaç, jakie elementy przedmiotu zamówienia przewiduje
zamawiaç. Nale˝y bowiem pami´taç o treÊci art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp:
„w przypadku udzielania, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówieƒ uzupe∏-
niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podsta-
wowego i polegajàcych na rozszerzeniu dostawy, je˝eli zmiana wykonawcy
powodowa∏aby koniecznoÊç nabywania rzeczy o innych parametrach tech-
nicznych, co powodowa∏oby niekompatybilnoÊç technicznà lub niepropor-
cjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze, je˝eli zamó-
wienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczone-
go lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane
w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia
w niej okreÊlonego”. 
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Wynika stàd, ˝e zamawiajàcy ma obowiàzek poinformowaç wykonawców, na
etapie sporzàdzenia SIWZ, o tym, jakie elementy zamówienia podstawowego b´-
dà wchodzi∏y w sk∏ad zamówienia uzupe∏niajàcego (jakie elementy zostanà po-
wtórzone). Co wi´cej, zgodnie z art. 32 ust. 3 Pzp, obowiàzkiem zamawiajàcego
jest uwzgl´dnienie przy ustaleniu wartoÊci szacunkowej zamówienia wartoÊci za-
mówieƒ uzupe∏niajàcych. Aby poprawnie obliczyç wartoÊç szacunkowà zamówie-
nia, zamawiajàcy musi wi´c wczeÊniej wiedzieç, ile i jakich zamówieƒ uzupe∏nia-
jàcych zamierza udzieliç, ˝eby poprawnie wyliczyç wartoÊç szacunkowà. 

W SIWZ nale˝y podaç, jakie elementy b´dà przedmiotem zamówienia
uzupe∏niajàcego.

3.1.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4
i pkt 16 Pzp)

Zagadnienia terminu i miejsca wykonania zamówienia szczegó∏owo omawia-
my w pkt 2.1.3. Poradnika.

3.1.4. Warunki udzia∏u w post´powaniu oraz sposób dokonywania oceny
spe∏nienia tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp)

Wypada nie zgodziç si´ z tezà, jakoby zamawiajàcy ma prawo ustalaç szczegó-
∏owe warunki udzia∏u w post´powaniu. Pzp w art. 22 ust. 1 zawiera zamkni´ty ka-
talog warunków, jakich spe∏nienia nale˝y ˝àdaç od wykonawców. Do zamawiajà-
cego nale˝y natomiast dok∏adne opisanie warunków i sposobu dokonywania oce-
ny spe∏niania tych warunków.

Wskazaç przy tym nale˝y, i˝ redakcja warunków pozwala na ich po-
dzia∏ na dwa nast´pujàce rodzaje:
• warunki pozytywne, charakteryzujàce si´ tym, i˝ wykonawca musi zapewniç, ˝e

spe∏nia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Pzp;
• warunki negatywne, charakteryzujàce si´ tym, i˝ wykonawca musi zapewniç,

˝e nie dotyczà go okolicznoÊci wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp.

WÊród warunków pozytywnych mo˝na wyró˝niç:
• warunki potwierdzajàce posiadanie uprawnieƒ, charakteryzujàce si´ tym, i˝

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówie-
nia przynajmniej jeden z nich musi wykazaç, ˝e spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp (mo˝liwa jest te˝ sytuacja, ˝e wymaganie powy˝sze
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dotyczyç b´dzie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzie-
lenie zamówienia, w zale˝noÊci od zakresu wykonywanych przez nich czyn-
noÊci),

• warunki potwierdzajàce posiadanie niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia oraz
dysponowanie potencja∏em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, a tak˝e znajdowanie si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajàcej wykonanie zamówienia; charakteryzujà si´ one tym, i˝ w przy-
padku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia mu-
szà oni wykazaç, ˝e spe∏niajà ∏àcznie (sumujàc swój potencja∏ wiedzy i do-
Êwiadczenia oraz mo˝liwoÊci techniczne, osoby zdolne do wykonania zamó-
wienia, a tak˝e sytuacj´ ekonomicznà i finansowà) warunki okreÊlone w art.
22 ust. 1 pkt 2–3 Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówie-
nia warunki negatywne musi spe∏niç ka˝dy z nich z osobna.

Do zamawiajàcego nale˝y dok∏adne opisanie warunków i sposobu do-
konywania oceny spe∏niania tych warunków.

Opisujàc warunki, zamawiajàcy powinien wskazaç, jakiej niezb´dnej wiedzy
i doÊwiadczenia, jakiego potencja∏u technicznego i jakich osób oraz jakiej sytuacji
ekonomicznej i finansowej wykonawcy wymaga w celu za pewnienia wykonania
zamówienia. Opis powinien byç dostosowany do rodzaju przedmiotu zamówienia.

W przypadku dostaw rzadko b´dziemy mieli do czynienia z wymaganiami
w zakresie osób, pozosta∏e warunki b´dà mia∏y mniejsze znaczenie ni˝ w przypad-
ku zamówieƒ na us∏ugi i roboty budowlane.

Opisujàc warunki udzia∏u w post´powaniu, zamawiajàcy musi kierowaç si´ za-
sadà równego traktowania wykonawców i nieutrudniania uczciwej konkurencji,
a tak˝e zasadà racjonalnoÊci. Równe traktowanie wykonawców polega na tym, i˝
warunki udzia∏u w post´powaniu, poza przypadkami okreÊlonymi w ustawie, po-
winny byç identyczne dla wszystkich wykonawców.

Opis warunków nie utrudnia uczciwej konkurencji, je˝eli jest obiektywny i nie
prowadzi do dyskryminacji, szczególnie wykonawców b´dàcych mikroprzedsi´-
biorcami lub ma∏ymi i Êrednimi przedsi´biorcami w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Zasada racjonalnoÊci, niewyra˝ona wprost w Pzp, przejawia si´ tym, i˝ sposób
dokonania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu musi byç ade-
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kwatny do przedmiotu zamówienia, tj. bez wprowadzania nadmiernych wymagaƒ
w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

W przypadku dostaw powy˝sze zasady w sposobie oceny spe∏niania warunków
udzia∏u w post´powaniu powinny byç wyra˝one w sposób nast´pujàcy:
• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunku okreÊlonego w art. 22 

ust. 1 pkt 1 Pzp na etapie przygotowania post´powania do zamawiajàcego na-
le˝y ocena, czy do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci stano-
wiàcej przedmiot zamówienia konieczne jest posiadanie uprawnieƒ wymaga-
nych przez Pzp. W razie stwierdzenia, ˝e zachodzà powy˝sze okolicznoÊci,
nale˝y okreÊliç w SIWZ minimalne wymagania w powy˝szym zakresie;

• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 
ust. 1 pkt 2 Pzp mamy do czynienia z nast´pujàcymi szczegó∏owymi warunkami:
a) posiadanie niezb´dnej wiedzy,
b) posiadanie niezb´dnego doÊwiadczenia,
c) dysponowanie potencja∏em technicznym,
d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

w przypadku zamówieƒ na dostawy zasadne mo˝e byç ˝àdanie wykazania za po-
mocà stosownych dokumentów potwierdzenia spe∏niania warunków opisanych
w pkt b), w mniejszym stopniu w pkt a) i c), zaÊ rzadko w pkt d). Nale˝y zwróciç
uwag´, ˝e niedopuszczalne jest stawianie warunków zb´dnych lub tylko oboj´t-
nych dla wykonania przedmiotu zamówienia;
• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 

ust. 1 pkt 3 Pzp mamy do czynienia z nast´pujàcymi szczegó∏owymi warunkami:
a) znajdowanie si´ w sytuacji ekonomicznej zapewniajàcej wykonanie zamó-

wienia,
b) znajdowanie si´ w sytuacji finansowej zapewniajàcej wykonanie zamówienia;

w przypadku zamówieƒ na dostawy zasadne mo˝e byç ˝àdanie wykazania za po-
mocà stosownych dokumentów potwierdzenia spe∏niania warunków opisanych
w pkt b), w mniejszym stopniu w pkt a).

Opis warunków nie mo˝e przy tym naruszaç art. 22 ust. 2 Pzp. Przyk∏adem opi-
su warunku naruszajàcego powy˝szy przepis jest ˝àdanie wykazania si´ dodatnim
wynikiem finansowym w ciàgu ostatnich trzech lat.

Powy˝sze znajduje potwierdzenie w treÊci wyroku ZA z 23.03.2005 r.
(sygn. UZP/ZO/0-500/05).

• w przypadku oceny sposobu spe∏niania warunków okreÊlonych w art. 22 ust. 1 pkt
4 Pzp mamy do czynienia ze szczegó∏owymi przes∏ankami wykluczenia wykonaw-
cy, które zosta∏y przytoczone w pkt 2.1.4 Poradnika.
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3.1.5. OÊwiadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyç wykonawcy
w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków okreÊlonych w punkcie 4
(art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)

Ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu nast´puje na podstawie
oÊwiadczenia i dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 Pzp zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli
wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. JeÊli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawia-
jàcy mo˝e ˝àdaç dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u
w post´powaniu.

W zakresie obowiàzków zamawiajàcego le˝y równie˝ okreÊlenie, czy dla wykona-
nia przedmiotu zamówienia niezb´dne jest ˝àdanie poszczególnych dokumentów
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp. Zamawiajàcy nie
mo˝e ˝àdaç dokumentów, które nie zosta∏y okreÊlone w wy˝ej wymienionych prze-
pisach. Wskazaç przy tym nale˝y, ˝e dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie wa-
runków udzia∏u w post´powaniu, okreÊlonych w art. 22 ust. 1 pkt 2–3 Pzp, mo˝na ˝à-
daç wy∏àcznie w sytuacji, gdy zamawiajàcy wymaga∏ spe∏nienia danego warunku.

Obowiàzkiem ka˝dego wykonawcy ubiegajàcego si´ o udzielenie za-
mówienia publicznego jest z∏o˝enie oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków udzia-
∏u w post´powaniu. 

W ramach poszczególnych trybów udzielenia zamówienia obowiàzek z∏o˝enia
oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu wynika wprost z na-
st´pujàcych przepisów: przetarg nieograniczony – art. 44 Pzp, przetarg ograniczony
– art. 50 Pzp, negocjacje z og∏oszeniem – art. 56 ust. 2 Pzp, dialog konkurencyjny –
art. 60c ust. 2 Pzp, zamówienie z wolnej r´ki – art. 68 ust. 2 Pzp, zapytanie o cen´ –
art. 73 Pzp. W przypadku trybów negocjacji bez og∏oszenia i licytacji elektronicznej
ustawodawca wprost nie na∏o˝y∏ na wykonawców obowiàzku sk∏adania oÊwiadcze-
nia o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu. Jednak˝e trudno uznaç, aby
taki by∏ jego cel, zw∏aszcza w przypadku trybu negocjacji bez og∏oszenia, skoro na-
wet w trybie zamówienia z wolnej r´ki takie oÊwiadczenie jest wymagane. Posi∏ko-
wo mo˝na wskazaç tu na przepis art. 75 ust. 2 pkt 10 Pzp nakazujàcy wskazaç
w og∏oszeniu informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç
wykonawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu.
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W przypadku trybu negocjacji bez og∏oszenia zamawiajàcy nakazuje sporzàdziç
specyfikacj´ istotnych warunków post´powania, nie wy∏àczajàc przy tym art. 36 
ust. 1 pkt 6 Pzp nakazujàcego zamieszczenie informacji o sposobie porozumiewa-
nia si´ zamawiajàcego z wykonawcami oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumen-
tów, a tak˝e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si´ z wykonawcami.

Cz´sto zamawiajàcy mylnie uznajà, ˝e oÊwiadczenie, które ma byç sk∏adane
w post´powaniu, dotyczy spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu okreÊlo-
nych w art. 22 ust. 1 Pzp i stosownie do powy˝szego przygotowujà wzory oÊwiad-
czeƒ o takiej treÊci. Jak wykazano powy˝ej, w przypadku wi´kszoÊci trybów udzie-
lenia zamówienia wymóg z∏o˝enia oÊwiadczenia przez wykonawc´ wynika wprost
z Pzp, a nie tylko z zapisów SIWZ i dotyczy warunków udzia∏u w post´powaniu
okreÊlonych przez zamawiajàcego. 

Oznacza to, i˝ zamawiajàcy przygotowujàc SIWZ, powinien uwzgl´dniç
koniecznoÊç takiego sformu∏owania wzoru oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków
udzia∏u w post´powaniu, który b´dzie odzwierciedla∏ opisane przez niego warunki.

I. Wymagane dokumenty:

• dokumentami potwierdzajàcymi spe∏nianie warunku okreÊlonego w art. 22 
ust. 1 pkt 1 Pzp mogà byç, w szczególnoÊci: aktualny odpis z KRS, zaÊwiadcze-
nie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, koncesja, zezwolenie lub
licencja. Zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdaç wskazanych powy˝ej dokumentów,
je˝eli stwierdzi, ˝e do wykonania przedmiotu zamówienia niezb´dne jest po-
siadanie stosownych uprawnieƒ. Innymi s∏owy, zamawiajàcy nie mo˝e „prze-
rzucaç” na wykonawców obowiàzku wskazywania, jakich dokumentów powi-
nien wymagaç, poprzez nieprecyzyjnie sformu∏owane zapisy w SIWZ – musi
dok∏adnie wskazaç, jakie dokumenty potwierdzajà uprawnienia wykonawcy do
wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci; 

• zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç dokumentów sk∏adanych na potwierdzenie spe∏nia-
nia warunku okreÊlonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp wy∏àcznie wtedy, gdy opi-
sa∏ ten warunek. Zamawiajàcy nie ma przy tym obowiàzku ˝àdaç wszystkich
dokumentów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 
ust. 2 Pzp. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia sà dostawy, zamawia-
jàcy nie mo˝e ˝àdaç informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pra-
cowników oraz liczebnoÊci personelu kierowniczego, wykazu wykonanych ro-
bót budowlanych i us∏ug. Wàtpliwe b´dzie równie˝ ˝àdanie wykazu niezb´d-
nych do wykonania przedmiotu zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ. Mniejsze
znaczenie powinna mieç te˝ mo˝liwoÊç ˝àdania wykazu osób i podmiotów,
które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówienia;
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• dokumentów sk∏adanych na potwierdzenie spe∏niania warunku okreÊlonego
w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie wtedy, gdy opi-
sa∏ ten warunek. Zamawiajàcy nie ma przy tym obowiàzku ˝àdaç wszystkich
dokumentów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 25
ust. 2 Pzp;

• dokumenty sk∏adane na potwierdzenie spe∏niania warunku okreÊlonego w art. 22 
ust. 1 pkt 4 Pzp zosta∏y omówione w pkt 2.1.5 Poradnika.

II. 1. Poza dokumentami wymienionymi w pkt I, w celu potwierdzenia, ˝e ofero-
wane dostawy odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym przez zamawiajàcego,
zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç:

• próbek, opisów lub fotografii;
• zaÊwiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci potwierdzajàcego,

˝e dostarczane produkty odpowiadajà okreÊlonym normom lub specyfikacjom
technicznym;

• zaÊwiadczenia niezale˝nego podmiotu zajmujàcego si´ poÊwiadczaniem zgod-
noÊci dzia∏aƒ wykonawcy z normami jakoÊciowymi, je˝eli zamawiajàcy odwo-
∏ujà si´ do systemów zapewniania jakoÊci opartych na odpowiednich normach
europejskich.

Zamiast zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3, wykonawca mo˝e z∏o-
˝yç równowa˝ne zaÊwiadczenia wystawione przez podmioty majàce siedzib´ w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Wykonawca mo˝e, zamiast zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z∏o-
˝yç inny dokument potwierdzajàcy stosowanie przez wykonawców równowa˝nych
Êrodków zapewnienia jakoÊci. 

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e powy˝sze dokumenty nie s∏u˝à potwierdzaniu spe∏-
niania warunków udzia∏u w post´powaniu, ale potwierdzajà jedynie do potwier-
dzenia, ˝e oferowane dostawy sà zgodne z wymaganiami zamawiajàcego. Dlatego
niedopuszczalne jest ˝àdanie tych dokumentów od wszystkich wykonawców wspól-
nie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia. Równie˝ niezasadne b´dzie ˝àda-
nie, aby przynajmniej jeden z nich legitymowa∏ si´ wszystkimi dokumentami.

III. Forma dokumentów:

Zagadnienie formy dokumentów sk∏adanych na potwierdzenie spe∏niania wa-
runków udzia∏u w post´powaniu omawiamy szczegó∏owo w pkt 2.1.5 Poradnika. 
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3.1.6. Informacja o sposobie porozumiewania si´ z wykonawcami oraz przeka-
zywania oÊwiadczeƒ i dokumentów (art. 36 ust. 1 pkt 7, art. 27 i 38 Pzp)

Kwestie dotyczàce informacji o sposobie porozumiewania si´ z wykonawcami
oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów omawiamy szczegó∏owo w pkt 2.1.6.
Poradnika.

3.1.7. Osoby uprawnione do porozumiewania si´ z wykonawcami (art. 36
ust. 1 pkt 7 i art. 27 Pzp)

Kwestie zwiàzane ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumienia si´
z wykonawcami omawiamy szczegó∏owo w pkt 2.1.7. Poradnika.

3.1.8. Wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8 i art. 45–46 Pzp)

Zagadnienia dotyczàce wadium omawiamy szczegó∏owo w pkt 2.1.8. Poradnika.

3.1.9. Termin zwiàzania ofertà

Kwestie odnoszàce si´ do informacji o terminie zwiàzania ofertà omawiamy
szczegó∏owo w pkt 2.1.9. Poradnika.

3.1.10. Opis sposobu przygotowania ofert

Zagadnienie opisu sposobu przygotowania ofert omawiamy szczegó∏owo
w pkt 2.1.10. Poradnika.

3.1.11. Miejsce i termin sk∏adania oraz otwarcia ofert

Patrz uwagi do pkt 2.1.11. Poradnika.

3.1.12. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Zgodnie z treÊcià art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert sà cena lub cena i in-
ne kryteria odnoszàce si´ do przedmiotu zamówienia. Ustawodawca wymienia
przyk∏adowe kryteria. Sà to: jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parametry techniczne, zasto-
sowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Zamawiajàcy mo˝e ustalaç równie˝ inne kryteria ni˝ wyszczególnione przez
Ustawodawc´ w przyk∏adowym katalogu, pami´tajàc przy tym o zachowaniu zasa-
dy, i˝ majà si´ one odnosiç do przedmiotu zamówienia. Do takowych zaliczyç nale-
˝y na przyk∏ad termin p∏atnoÊci (patrz wyrok z 18 wrzeÊnia 2002 r. Sàdu Najwy˝sze-
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go, sygn. III CZP 52/02, publ. OSNC 2003, nr 6, poz. 79). Kryterium to straci∏o jed-
nak na znaczeniu po wejÊciu w ˝ycie 1 stycznia 2004 r. ustawy o terminach zap∏aty,
której art. 3 ust. 3 ma zastosowanie równie˝ w odniesieniu do zamawiajàcych.
Zgodnie z jej przepisami wykonawcy majà mo˝liwoÊç ˝àdania odsetek ustawowych,
je˝eli umowa przewiduje termin zap∏aty d∏u˝szy ni˝ 30 dni. 

Ograniczenie swobody w doborze kryteriów wprowadza art. 91 ust. 3 Pzp,
zgodnie z którym kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy,
a w szczególnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
Zakaz ten nie obowiàzuje w post´powaniach o udzielenie zamówienia publiczne-
go, których przedmiotem sà us∏ugi wyszczególnione w art. 5 ust. 1 Pzp.

Poza okreÊleniem (sprecyzowaniem) kryteriów oraz ich maksymalnie szczegó-
∏owym opisem (patrz wyrok ZA z 19 stycznia 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-35/05), za-
mawiajàcy, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp, zobligowany jest zawrzeç w tre-
Êci SIWZ równie˝ ich znaczenie. Nast´puje to poprzez przypisanie ka˝demu z wy-
szczególnionych kryteriów odpowiedniej wagi procentowej, przy czym ∏àcznie
wszystkie kryteria stanowià 100%. Zamawiajàcy musi tak˝e podaç sposób oceny
ofert, czyli system punktacji, jaki zostanie przyj´ty do oceny ofert z∏o˝onych w da-
nym post´powaniu. Polega to na ustaleniu maksymalnej liczby punktów, jakà
mo˝na uzyskaç w odniesieniu do ka˝dego z wyszczególnionych w SIWZ kryte-
riów, a tak˝e zasad ich przydzielania.

I tak, je˝eli ocenie poddane zostanie:
• kryterium wyra˝one w postaci liczbowej, takie jak np. cena, termin realizacji,

termin p∏atnoÊci itd., liczba uzyskanych punktów b´dzie wynikiem danych
podstawionych do wzoru matematycznego (algorytmu).
Najbardziej popularnym w tym zakresie sposobem oceny ofert jest porówna-

nie oferty ocenianej z najkorzystniejszà.

W odniesieniu do kryteriów malejàcych (im ni˝sza wartoÊç ocenianego para-
metru, tym wy˝sza ocena), takich jak np. cena, termin wykonania zamówienia itp.,
stosuje si´ nast´pujàcy wzór45:

liczba punktów oferty ocenianej = cena najni˝sza/cena oferty badanej x max
liczba punktów mo˝liwa do uzyskania w odniesieniu do danego kryterium

W odniesieniu do kryteriów rosnàcych (im wy˝sza wartoÊç, tym lepiej), takich
jak np. okres udzielonej gwarancji itp., stosuje si´ nast´pujàcy wzór46:

liczba punktów oferty ocenianej = okres oferty ocenianej/okres najd∏u˝szy x max
liczba punktów mo˝liwa do uzyskania w odniesieniu do danego kryterium
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W przypadku, gdy ocenie poddane zostanà:
• kryteria z∏o˝one z kilku podkryteriów lub elementów, liczba uzyskanych punk-

tów b´dzie wynikiem sumy punktów przyznanych w poszczególnych podkryte-
riach (elementach).

Wszystkie kryteria, które sà do dyspozycji zamawiajàcego w odniesieniu do za-
mówieƒ na dostawy, mo˝na podzieliç na trzy grupy:
• Kryteria kosztowe:

° cena – jedyne bezwzgl´dne wymagane kryterium. W zale˝noÊci od opisu
sposobu obliczenia ceny zawartego w treÊci SIWZ przedmiotem oceny mo-
˝e byç cena rycza∏towa albo np. cena jednostkowa;

° koszty eksploatacji – w ramach tego kryterium winny byç oceniane koszty
u˝ytkowania dostarczonego urzàdzenia.

• Kryteria przedmiotowe:

° jakoÊç wykonania – ocena spe∏niania niniejszego kryterium mo˝e odbywaç
si´ np. poprzez ocen´ do∏àczonych do oferty próbek albo w oparciu o do-
kumenty potwierdzajàce jakoÊç produktu, które winny byç wtedy do∏àczo-
ne do oferty;

° parametry techniczne – winny byç okreÊlone w postaci parametrów gra-
nicznych. Przedmiotem oceny staje si´ zaoferowanie produktu o wy˝szych
parametrach ni˝ parametry graniczne. Zamawiajàcy winien przy tym okre-
Êliç skal´ punktacji odpowiadajàcà stopniu przekroczenie parametrów gra-
nicznych;

° funkcjonalnoÊç – pos∏u˝enie si´ kryterium funkcjonalnoÊci stwarza mo˝li-
woÊç skupienia si´ na ocenie funkcji, jakie powinien spe∏niaç przedmiot za-
mówienia. Podobnie jak jakoÊç wykonania, funkcjonalnoÊç jest kryterium
trudno mierzalnym, co oznacza, ˝e nie zawsze istnieje mo˝liwoÊç jego oce-
ny poprzez zastosowanie algorytmu. Dlatego tak wa˝ny jest szczegó∏owy
opis tego kryterium oraz sposobu oceny oferty w tym aspekcie Opis kryte-
rium powinien precyzyjnie wyjaÊniaç, jak zamawiajàcy rozumie kryterium
funkcjonalnoÊci (np. za pomocà szczegó∏owych podkryteriów). 

Je˝eli chodzi o koniecznoÊç precyzyjnego ustalenia znaczenia kryte-
rium funkcjonalnoÊci, to wyraêne stanowisko zajà∏ w tej kwestii SO we Wroc∏a-
wiu47, który wypowiedzia∏ poglàd, ˝e „kryteria oceny ofert zawarte w pkt XI SIWZ
by∏y niejasne i stwarza∏y dowolnoÊç interpretacyjnà, albowiem nie zosta∏o w nim
okreÊlone, co zamawiajàcy rozumie przez «funkcjonalnoÊç», a jedynie jak b´dzie
wyliczaç punkty za owo kryterium”. 
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Wraz z opisem kryterium nale˝y podaç sposób oceny ofert w tym aspekcie
(punktacj´). 

W jednym z orzeczeƒ48 arbitrzy zakwestionowali prawid∏owoÊç post´po-
wania zamawiajàcego, który wprawdzie w opisie kryterium sformu∏owa∏ wiele szcze-
gó∏owych podkryteriów, m. in. zastosowane rozwiàzania konstrukcyjne, ∏atwoÊç mon-
ta˝u itd., ale nie wyjaÊni∏, w jaki sposób b´dzie przeprowadza∏ ocen´. Arbitrzy uzna-
li, ˝e zamawiajàcy powinien okreÊliç sposób przyznawania punktów, tak by mo˝liwe
by∏o ustalenie, jakie rozwiàzanie techniczne uzyska okreÊlonà liczb´ punktów.

° warunki gwarancji – ocena spe∏niania niniejszego kryterium mo˝e odby-
waç si´ np. poprzez ocen´ d∏ugoÊci terminu udzielonej gwarancji, zakresu
gwarancji, liczby napraw, po której zamawiajàcemu b´dzie przys∏ugiwaç
wymiana urzàdzenia.

3) Kryteria kontraktowe:

° termin wykonania zamówienia;

° harmonogram realizacji – kryterium to stosowane jest w przypadku gdy
termin wykonania danego zamówienia jest bardzo krótki. Umiej´tna orga-
nizacja pracy oceniana w tym przypadku przez zamawiajàcego mo˝e stano-
wiç bardzo istotne kryterium oceny ofert;

° serwis gwarancyjny – kryterium stanowi uzupe∏nienie wymagaƒ odnoszà-
cych si´ do warunków gwarancji. Ocena spe∏niania niniejszego kryterium
mo˝e odbywaç si´ np. poprzez pryzmat dost´pnoÊci serwisu, czasu pracy
serwisu, terminu podj´cia naprawy od momentu zg∏oszenia nieprawid∏owo-
Êci (awarii), maksymalny czas naprawy.

W szczegó∏owym wzorcu SIWZ na dostaw´ sprz´tu komputerowego jako kryteria
wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano: cen´ sprz´tu oraz udzielony okres gwaran-
cji na sprz´t komputerowy. Obok podanych kryteriów mo˝na zastosowaç równie˝ na-
st´pujàce: koszty eksploatacji, parametry techniczne oraz serwis gwarancyjny.

Nale˝y pami´taç, i˝ wyznaczone w SIWZ kryteria oceny ofert nie mo-
gà podlegaç zmianie w trakcie trwania post´powania. Zakaz ten ma charakter
bezwzgl´dny. Trzeba bowiem zwróciç uwag´, i˝ nowela z 7.04.2006 r. wy∏àczy∏a
mo˝liwoÊç zmiany kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia w post´powaniach
w trybie negocjacji z og∏oszeniem i bez og∏oszenia.
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3.1.13. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy

Zagadnienie zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy szczegó∏owo oma-
wiamy w pkt 2.1.2. Poradnika. Chcemy jednak w tym miejscu zwróciç uwag´, ˝e
w odniesieniu do dostaw:
• zamawiajàcy ˝àda zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy we wszystkich

trybach post´powania49:
° gdy wartoÊç zamówienia na dostawy jest równa lub przekracza wyra˝onà

w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro lub
° gdy umowa ma zostaç zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata, z wyjàtkiem

umów na dostawy:
- wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie Êcieków

do takiej sieci;
- energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
- gazu z sieci gazowej.

3.1.14. Wzór umowy na wykonanie zamówienia

Szczegó∏owe uwagi dotyczàce wzoru umowy zamieszczamy w pkt 2.1.14. Po-
radnika.

3.1.15. Pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej

Kwestie zwiàzane z pouczeniem o Êrodkach ochrony prawnej szczegó∏owo
omawiamy w pkt 2.1.15. Poradnika. 

3.1.16. Informacja o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç dope∏nione po
wyborze oferty

FormalnoÊci, jakie powinny zostaç dope∏nione po wyborze oferty, omawiamy
szczegó∏owo w pkt 2.1.16. Poradnika.

3.2. Wzorowy formularz oferty w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawy

Szczegó∏owymi uwagami na temat formularza ofertowego dzielimy si´ w pkt
2.2. Poradnika.
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Rozdzia∏ 4.
Wzory umów na us∏ugi

4.1. Zagadnienia ogólne

4.1.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowà w sprawie zamówienia publicznego jest umowa odp∏atna, której stro-
nami sà zamawiajàcy i wykonawca, a jej przedmiotem sà dostawy, us∏ugi lub ro-
boty budowlane. Wynika to z definicji zamówienia publicznego zawartej 
w art. 2 pkt 13 Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, do umów w sprawach zamówieƒ publicznych
stosuje si´ przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – KC, je˝eli przepisy ustawy nie
stanowià inaczej.

Przepis ten wskazuje na cywilistyczny charakter instytucji zamówieƒ publicz-
nych. Przy tym stosowanie przepisów KC nie nast´puje „odpowiednio”, lecz
„wprost”, a wy∏àczenie regulacji w nim zawartych uzale˝nione jest od istnienia
regulacji w prawie zamówieƒ publicznych (Jaros∏aw Jerzykowski, „Prawo zamó-
wieƒ publicznych. Komentarz”, Zakamycze 2005).

Przepisy Pzp stanowià lex specialis w stosunku do przepisów KC i majà przed
nimi pierwszeƒstwo.

Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na zasad´ swobody umów wyra˝onà w art. 3531
KC. Zgodnie z tym przepisem: „Strony zawierajàce umow´ mogà u∏o˝yç stosunek
prawny wed∏ug swego uznania, byleby jego treÊç lub cel nie sprzeciwia∏y si´ w∏aÊciwo-
Êci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego”. 

W zakresie umów w sprawach zamówieƒ publicznych Pzp wprowadza ograni-
czenie swobody umów.

A. Stelmachowski w „Zarysie teorii prawa cywilnego”, Warszawa
1999 r., podaje, i˝ w piÊmiennictwie przyjmuje si´, ˝e najszerzej rozumiana swo-
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boda umów (swoboda kontraktowania) obejmuje cztery zasadnicze cechy: 
2 istnienie swobody zawarcia lub niezawarcia umowy,
3. istnienie mo˝liwoÊci swobodnego wyboru kontrahenta,
4. dowolnoÊç ukszta∏towania treÊci umowy przez strony,
5. dowolnoÊç formy umowy.

Przepisy Pzp regulujàce zawieranie umów dotyczà mo˝liwoÊci swobodnego
kszta∏towania treÊci umowy oraz formy tej umowy, a tak˝e w pewnym stopniu
mo˝liwoÊci swobodnego wyboru kontrahenta. 
1. Ograniczenie swobody kszta∏towania treÊci umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego nie ma charakteru ogólnego – odnosi si´ do pewnego usztywnienia,
zwiàzania treÊci umowy, wyra˝ajàcego si´ w zaw´˝eniu dopuszczalnoÊci zmia-
ny umowy do wyraênie wskazanych w ustawie okolicznoÊci w ograniczeniu
okresu trwania umowy.

2. Ograniczenie dowolnoÊci formy umowy ma ju˝ wymiar powszechny – ka˝da
umowa w sprawie zamówienia powszechnego musi zostaç zawarta przy zacho-
waniu formy pisemnej, choçby przepisy KC w∏aÊciwe dla danego typu umowy
nie przewidywa∏y tej formy. 
Stanowi o tym przepis art. 139 ust. 2 Pzp. Przewiduje on dla umów w sprawie
zamówieƒ publicznych form´ pisemnà pod rygorem niewa˝noÊci. Zasada pi-
semnoÊci przejawia si´ tym, i˝ dla wa˝noÊci dokonanej czynnoÊci niezb´dne
jest sporzàdzenie umowy na piÊmie.
Nawiàzujàc do regulacji kodeksowej, zgodnie z art. 78 § 1 KC, do zachowania
formy pisemnej wystarcza z∏o˝enie w∏asnor´cznego podpisu na dokumencie
obejmujàcym treÊç oÊwiadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymia-
na dokumentów, z których ka˝dy obejmuje treÊç oÊwiadczenia woli jednej ze
stron i jest przez nià podpisany.
Brak dochowania formy pisemnej skutkuje niewa˝noÊcià umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. 

3. Ograniczenie swobody wyboru kontrahenta sprowadza si´ do mo˝liwoÊci
zawarcia umowy wy∏àcznie z wykonawcà wybranym zgodnie z przepisami
ustawy. 
Zasada ta wyraênie zakazuje dokonywania przej´cia d∏ugu po stronie wyko-
nawcy, czyli wstàpienia innego wykonawcy – nawet za zgodà zamawiajàcego –
w „miejsce”, tj. prawa i obowiàzki, wykonawcy wybranego zgodnie z przepisa-
mi prawa zamówieƒ publicznych.

Podsumowujàc, Pzp – jako lex specjalis w stosunku do KC – normuje w odnie-
sieniu do umów takie kwestie, jak: forma, okres, na jaki umowa mo˝e byç zawar-
ta, dopuszczalnoÊç zmian, szczególny przypadek odstàpienia od umowy przez za-
mawiajàcego, szczególne przypadki niewa˝noÊci umowy, zabezpieczenie nale˝yte-
go wykonania umowy.
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego mo˝e byç zawarta wy∏àcznie
z wykonawcà wybranym zgodnie z przepisami Pzp – stanowi o tym art. 7 ust. 3 Pzp. 

Zasada ta ma znaczenie:
– dla zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego w tym znaczeniu, i˝

zamawiajàcy winien zawrzeç umow´ z wykonawcà wy∏onionym w post´powa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z prze-
pisami Pzp (a wi´c bez jakiegokolwiek naruszenia przepisów ustawy); 

– dla ju˝ zawartych umów, gdy˝ wyraênie zakazuje dokonywania tzw. przej´cia
d∏ugu po stronie wykonawcy, czyli wstàpienia innego wykonawcy w miejsce,
obowiàzki wykonawcy wybranego zgodnie z przepisami Pzp (nawet za zgodà
zamawiajàcego). 

Sàd Najwy˝szy w wyroku z 13 stycznia 2004 r. sygn. akt V CK 97/03 za-
uwa˝y∏, i˝: „Zmiana podmiotowa umowy zawartej w nast´pstwie przetargu,
umo˝liwiajàca przej´cie zamówienia publicznego przez podmiot nieuprawniony,
jest niewa˝nà czynnoÊcià prawnà”.

Istotny jest równie˝ termin zawarcia umowy. Zgodnie z treÊcià przepi-
su art. 94 ust. 1 Pzp zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym ni˝ siedem dni od dnia przekazania zawia-
domienia o wyborze oferty, a przy tym nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu
zwiàzania ofertà. Zakaz zawarcia umowy przed up∏ywem tego terminu s∏u˝y
przede wszystkim mo˝liwoÊci wniesienia protestu na wybór oferty najkorzystniej-
szej. W przypadku wniesienia takiego protestu zamawiajàcy nie mo˝e zawrzeç
umowy do czasu jego ostatecznego rozstrzygni´cia (regulacj´ w zakresie ostatecz-
nego rozstrzygni´cia protestu zawiera art. 182 ust. 2 Pzp).

Zakaz ten mo˝e byç uchylony jedynie na skutek decyzji Prezesa Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych udzielajàcej zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu (art. 182 ust. 3 Pzp). 

W zakresie terminu nale˝y zwróciç uwag´ na jeszcze jedno zagadnienie. Otó˝
umowa w sprawie zamówienia publicznego mo˝e byç zawarta wy∏àcznie na czas
oznaczony – art. 142 ust. 1 Pzp. Przepis ten wymienia jednak sytuacj´ szczególnà:
• zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata, je˝eli

przedmiotem jej sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e, a wykonanie zamówienia
w okresie d∏u˝szym spowoduje oszcz´dnoÊci kosztów realizacji zamówienia
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w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnoÊciami
p∏atniczymi zamawiajàcego lub zakresem planowania nak∏adów oraz okresem
niezb´dnym do ich sp∏aty,

• zawarcie umowy na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata, w przypadku gdy wartoÊç sza-
cunkowa zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wymaga zawiadomienia Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych wraz ze wskazaniem uzasadnienia faktyczne-
go i prawnego. 

Powy˝sze szczególne regulacje i ograniczenia nie majà zastosowania w sytuacji
umów:
• kredytu i po˝yczki,
• rachunku bankowego, je˝eli okres umowy nie przekracza pi´ciu lat,
• ubezpieczenia, je˝eli okres umowy nie przekracza pi´ciu lat,
• koncesji.

4.1.2. Us∏ugi

Umowy w sprawie zamówienia publicznego, których przedmiotem sà us∏ugi, to
umowy dotyczàce „wszelkich Êwiadczeƒ, których przedmiotem nie sà roboty bu-
dowlane lub dostawy”. OkreÊlenie to – oparte na definicji us∏ugi zawartej w prze-
pisie art. 2 pkt 10 Pzp – nie jest jednoznaczne. 

Poj´cie Êwiadczenia us∏ug mo˝e mieç bardzo szerokà treÊç. 

Wedle poglàdu Leszka Ogie∏∏o, wyra˝onego w ksià˝ce „KC. Komen-
tarz”, tom III, pod redakcjà Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydawnictwo CH
BECK, Warszawa 1998 r., str. 342, us∏ugà jest Êwiadczenie – w ramach Êwiadczeƒ
dzia∏ania (art. 353 § 2) – czynienia (facere) niepolegajàce na daniu (dare).

W wi´kszoÊci wypadków pomocnicze przy tworzeniu projektu umowy w sprawie
zamówienia publicznego na us∏ugi b´dà przepisy KC regulujàce umow´ zlecenia
(art. 734–751 KC) oraz – z pewnymi zastrze˝eniami – umow´ o dzie∏o (art. 627–646
KC). Ponadto równie˝ przepisy dotyczàce umowy po˝yczki (art. 720–724 KC), ra-
chunku bankowego (art. 725–733 KC), ubezpieczenia (art. 805–834 KC).

Przy tym, zgodnie z art. 750 KC, do umów o Êwiadczenie us∏ug, które nie sà
uregulowane innymi przepisami, stosuje si´ odpowiednio przepisy o zleceniu.
Przepisem tym obj´te sà takie umowy o Êwiadczenie us∏ug, które nie sà uregulo-
wane innymi przepisami. Wyst´puje tu element pozytywnego oznaczenia – umo-
wom tym ma przys∏ugiwaç cecha umów o Êwiadczenie us∏ug oraz element nega-
tywnego oznaczenia – dokonanie Êwiadczenia danego rodzaju nie mo˝e byç
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przedmiotem zobowiàzania wynikajàcego z umów uregulowanych innymi przepi-
sami prawa cywilnego. Uznanie konkretnej umowy za desygnat nazwy „umowy
o Êwiadczenie us∏ug, które nie sà uregulowane innymi przepisami”, wymaga wi´c
porównania cech tej umowy z cechami umów nazwanych. Przepis ten nie dotyczy
stanów faktycznych pozwalajàcych na ich subsumpcj´ pod którykolwiek typ na-
zwanej umowy o Êwiadczenie us∏ug.

4.2. Ogólne i szczegó∏owe warunki umowy na us∏ugi

4.2.1. Definicje i postanowienia ogólne

Poj´cia, terminy, zwroty wymienione w tej cz´Êci wzorca umownego systema-
tyzujà nomenklatur´ i nazewnictwo u˝ywane w umowie. Sà one zdefiniowane na
potrzeby danego stosunku zobowiàzaniowego, który b´dzie ∏àczyç zamawiajàce-
go i wykonawc´. Nie jest zasadne wyjaÊnianie definicji wszystkich terminów, sà
one powszechnie zrozumia∏e. Dla porzàdku mo˝na wyjaÊniç jedynie dwa poj´cia:

Ogólne warunki umowy – to postanowienia o najwi´kszym stopniu ogólnoÊci, któ-
re znajdujà zastosowanie do ka˝dego zamówienia publicznego, którego przed-
miotem jest us∏uga.

Szczegó∏owe warunki umowy – to postanowienia uszczegó∏awiajàce lub modyfi-
kujàce postanowienia ogólnych warunków umów w celu dostosowania ich do
potrzeb wynikajàcych ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego na
okreÊlonà us∏ug´.

4.2.2. Przedmiot umowy, harmonogram, okres obowiàzywania

4.2.2.1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy w sprawie zmówienia publicznego jest wykonanie (reali-
zacja) przez wykonawc´ przedmiotu zamówienia okreÊlonego w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia – Êwiadczenie okreÊlonych us∏ug. 

Âwiadczenie – na gruncie prawa cywilnego – jest przedmiotem stosunku zobo-
wiàzaniowego, zachowaniem si´ d∏u˝nika zgodnym z treÊcià zobowiàzania i pole-
gajàcym na zadoÊçuczynieniu interesowi wierzyciela (W. Czachórski, „Zobowià-
zania. Zarys wyk∏adu”, wydanie 9, Wyd. Prawnicze LexisNexis 2004 r., str. 51).

Zgodnie z treÊcià przepisu art. 140 ust. 1 Pzp, zakres Êwiadczenia wykonawcy
wynikajàcy z umowy jest to˝samy z jego zobowiàzaniem zawartym w ofercie.
Z kolei – wedle przepisu art. 82 ust. 3 ustawy – treÊç oferty musi odpowiadaç tre-
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Êci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. A zatem, Êwiadczenie okreÊlone
w umowie, które ma spe∏niç wykonawca, winno byç odzwierciedleniem opisu
przedmiotu zamówienia oraz warunków jego wykonania opisanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Regulacja ta zwiàzana jest z na∏o˝onym na wy-
konawc´ obowiàzkiem z∏o˝enia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ. Oczywiste jest ponadto – z wy˝ej wskazanych powodów – i˝
zakres Êwiadczenia wykonawcy, sprecyzowany w tym paragrafie umowy, musi od-
powiadaç treÊci z∏o˝onej przez niego oferty. Jedyny wyjàtek od tej zasady przewi-
duje art. 140 ust. 2 pzp, zgodnie z którym: „W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spe∏nienia Êwiadczenia przed zawar-
ciem umowy na skutek okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwi-
li wyboru oferty lub zmiany te sà korzystne dla zamawiajàcego, a wykonawca wy-
razi na nie zgod´. Zmiany sposobu spe∏nienia Êwiadczenia nie mogà dotyczyç zo-
bowiàzaƒ wykonawcy zawartych w ofercie”.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umowà wzajemnà. Zatem
zobowiàzaniu wykonawcy – Êwiadczeniu okreÊlonej us∏ugi, towarzyszy na zasa-
dzie wzajemnoÊci zobowiàzanie zamawiajàcego – zap∏ata umówionego wyna-
grodzenia. 

W komentowanym paragrafie doprecyzowany zostanie przede wszyst-
kim przedmiot umowy, tj. okreÊlona zostanie us∏uga b´dàca przedmiotem umo-
wy (np. Êwiadczenie pomocy prawnej, us∏ugi administrowania siecià informatycz-
nà, us∏ugi projektowania i wdro˝enia oprogramowania, us∏ugi organizacji i zarzà-
dzania targowiskiem, us∏ugi w zakresie szkolenia, us∏ugi ochrony mienia).

OkreÊlenie tej us∏ugi mo˝e polegaç na zamieszczeniu krótkiej definicji i ode-
s∏aniu do przepisów szczegó∏owo regulujàcych takà materi´ – dla przyk∏adu w za-
kresie Êwiadczenia pomocy prawnej, ale równie˝ odes∏aniu do za∏àcznika do umo-
wy – tak jak w przypadku us∏ugi organizacji i zarzàdzania targowiskiem.

Mo˝liwe jest równie˝ szczegó∏owe wskazanie czynnoÊci, obowiàzków sk∏a-
dajàcych si´ na danà us∏ug´ – na przyk∏ad us∏uga administrowania siecià infor-
matycznà 

4.2.2.2. Sposób realizacji umowy

Ogólne Warunki Umowy w zakresie sposobu Êwiadczenia us∏ug b´dàcych
przedmiotem umowy, okresu ich realizacji, a tak˝e w zakresie wynagrodzenia na-
le˝nego wykonawcy odsy∏ajà do harmonogramu Êwiadczenia us∏ug (je˝eli takowy
jest za∏àcznikiem do umowy) bàdê Szczegó∏owych Warunków Umowy. 
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Zamawiajàcy mo˝e równie˝ w tym paragrafie umowy szczegó∏owo uregulo-
waç sposób jej wykonania i okres jej obowiàzywania, bez odwo∏ywania si´ do
za∏àczników.

W omawianych wzorcach na sposób realizacji umowy sk∏adaç mogà si´
nast´pujàce warunki:
a) okres obowiàzywania umowy (wszystkie wzorce szczegó∏owe);
b) harmonogram realizacji umowy (zawierajàcy przyk∏adowo informacje na te-

mat terminów sesji szkoleniowych i liczb´ przeszkalanych uczestników w przy-
padku us∏ug w zakresie szkolenia);

c) sposób organizacji i wykonania przedmiotu umowy (okreÊlajàcy – jak w przy-
padku us∏ug organizacji i zarzàdzania targowiskiem – warunki techniczne i or-
ganizacyjne, jakim musi odpowiadaç targowisko). 

4.2.3. Zobowiàzania wykonawcy

4.2.3.1. Zasady ogólne

Wedle generalnej zasady wykonawca zobowiàzany jest Êwiadczyç us∏ugi b´dà-
ce przedmiotem umowy z nale˝ytà starannoÊcià, zgodnie z najlepszymi praktyka-
mi przyj´tymi przy Êwiadczeniu tych˝e us∏ug.

Zgodnie z ogólnà regu∏à wykonywania zobowiàzaƒ zawartà w przepisie 
art. 354 KC d∏u˝nik-wykonawca ma wykonaç zobowiàzanie (Êwiadczyç) nie tyl-
ko zgodnie z treÊcià tego zobowiàzania (a wi´c sprecyzowanie praw i obowiàz-
ków w konkretnej umowie wraz z dookreÊleniem przez odpowiednie przepisy
KC i innych ustaw), ale jednoczeÊnie w sposób odpowiadajàcy jego celowi spo-
∏eczno-gospodarczemu oraz zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego, a ponadto – je˝e-
li istniejà w tym zakresie ustalone zwyczaje – tak˝e w sposób odpowiadajàcy
tym zwyczajom.

Niedostosowanie si´ przez d∏u˝nika-wykonawc´ do tych wymagaƒ sprawia, ˝e
mo˝emy mówiç bàdê o nienale˝ytym wykonaniu zobowiàzania, bàdê nawet o ca∏-
kowitym niewykonaniu zobowiàzania.

Zgodnie z art. 355 KC d∏u˝nik-wykonawca ma wykonywaç zobowiàzanie z na-
le˝ytà starannoÊcià. Wedle przewa˝ajàcego w doktrynie poglàdu przez „nale˝ytà
starannoÊç” nale˝y rozumieç starannoÊç ogólnie wymaganà w stosunkach danego
rodzaju. Oznacza to wi´c, i˝ oceniajàc post´powanie d∏u˝nika-wykonawcy, zama-
wiajàcy powinien byç obiektywny, stosowaç przyj´te modele post´powania. 

Obowiàzek nale˝ytej starannoÊci dotyczy wszystkich etapów realizacji zobo-
wiàzania, umowy.
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Wykonawca odpowiada za szkody wyrzàdzone zamawiajàcemu w trakcie wy-
konywania umowy, wynik∏e z dzia∏ania i zaniechania wykonawcy. Odpowiedzial-
noÊç ta regulowana jest przepisami KC.

Omawiane wzorce umowy konkretyzujà niektóre z obowiàzków na∏o-
˝onych na wykonawc´ w zwiàzku z realizowanà umowà w sprawie zamówienia pu-
blicznego. Ogólne warunki umowy regulujà nast´pujàce zagadnienia:

Przeniesienie praw – obowiàzki wykonawcy zwiàzane z przeniesieniem w∏a-
snoÊci rzeczy, których wykonanie wynika∏o z charakteru us∏ug oraz prawa do
utworów, wynalazków lub wzorów powsta∏ych przy Êwiadczeniu us∏ug oraz wyda-
nia wszelkich niezb´dnych dokumentów.

Konflikt interesów – pewnego rodzaju ograniczenia na∏o˝one na wykonawc´
(oraz podwykonawców i ich personel) zwiàzane zakazem anga˝owania si´ w trak-
cie obowiàzywania umowy, poÊrednio lub bezpoÊrednio, w ˝adnà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà lub zawodowà, która sta∏yby w sprzecznoÊci z obowiàzkami cià˝àcymi
na nich na podstawie umowy. Ograniczenia te mogà obowiàzywaç równie˝ przez
okreÊlony czas po zrealizowaniu umowy.

Ubezpieczenie, jakie ma zapewniç wykonawca – o ile w warunkach ubiega-
nia si´ o zamówienie publiczne zamawiajàcy nie postawi∏ wymogu posiadania
przez wykonawc´ ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, mo˝e wymagaç tego od wykonawcy w umowie, ∏àcznie z obowiàzkiem do-
starczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wymóg ten dotyczy równie˝
podwykonawców. 

Ponadto umowa mo˝e nak∏adaç na wykonawc´ i podwykonawców obowiàzek
ubezpieczenia okreÊlonych ryzyk zwiàzanych z realizacjà umowy (ubezpieczenie
mienia, produktu, itp.).

Dzia∏ania wykonawcy wymagajàce uprzedniej akceptacji zamawiajàcego – zama-
wiajàcy mo˝e zastrzec sobie prawo wyra˝ania zgody czy udzielania akceptacji na
okreÊlone dzia∏ania i czynnoÊci wykonawcy zwiàzane z realizacjà umowy. 

Szczegó∏owe warunki umów dotyczàce poszczególnych us∏ug mogà
wprowadzaç do powy˝szego katalogu nowe zagadnienia lub te˝ mogà wy∏àczaç
zastosowanie niektórych rozwiàzaƒ okreÊlonych w ogólnych warunkach umowy.
Zwiàzane jest to z odr´bnym charakterem poszczególnych us∏ug, ich szczególny-
mi cechami i warunkami zwiàzanymi z ich realizacjà.
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Przyk∏adowo: 
– szczegó∏owe warunki umowy dotyczàcej Êwiadczenia pomocy prawnej modyfi-

kujà regulacje ogólnych warunków umowy dotyczàce przeniesienia w∏asnoÊci
rzeczy, których wykonanie wynika∏o z charakteru us∏ug oraz prawa do utwo-
rów, wynalazków lub wzorów powsta∏ych przy Êwiadczeniu us∏ug, wydania
wszelkich niezb´dnych dokumentów, a tak˝e dotyczàce ubezpieczenia wyma-
ganego od wykonawcy oraz wymaganej akceptacji zamawiajàcego na dokona-
nie przez wykonawc´ okreÊlonego rodzaju dzia∏aƒ i czynnoÊci;

– szczegó∏owe warunki umowy na us∏ugi administrowania siecià informatycznà
wy∏àczajà zastosowanie punktu 3.2. ogólnych warunków umów (a wi´c regula-
cji dotyczàcej przeniesienia praw);

– szczegó∏owe warunki umowy dotyczàcej projektowania i wdro˝enia oprogra-
mowania, oprócz pewnych modyfikacji, wprowadzajà – poza obowiàzkami wy-
konawcy okreÊlonymi w ogólnych warunkach umowy – obowiàzek zabezpie-
czenia kodu êród∏owego oprogramowania;

– szczegó∏owe warunki umów dotyczàcych organizacji i zarzàdzania targowi-
skiem oraz szkoleƒ – oprócz obowiàzków wykonawcy okreÊlonych w ogólnych
warunkach umowy – wprowadzajà obowiàzki zwiàzane ze szczegó∏owym, Êci-
Êle okreÊlonym sposobem wykonania us∏ug.

4.2.4. Zobowiàzania zamawiajàcego

Zamawiajàcy – przy wi´kszoÊci us∏ug – ma obowiàzek tzw. wspó∏dzia∏ania przy wy-
konywaniu umowy przez wykonawc´. To wspó∏dzia∏anie mo˝e polegaç na przekaza-
niu okreÊlonych dokumentów, terenu, udzielaniu informacji, udost´pnieniu pomiesz-
czeƒ czy sprz´tu, oddelegowaniu okreÊlonych osób do wskazanych czynnoÊci, itp.

Ten obowiàzek zamawiajàcego wià˝e si´ z wy∏àczeniem odpowiedzialnoÊci wy-
konawcy w zakresie roszczeƒ osób trzecich zwiàzanych z dokumentami, materia∏a-
mi, informacjami przekazanymi przez zamawiajàcego w ramach realizacji umowy. 

Obowiàzek wspó∏dzia∏ania – okreÊlony tak˝e w KC – przybiera dwie formy: 
– pozytywnà – tj. dokonywanie okreÊlonych czynnoÊci w celu prawid∏owej reali-

zacji umowy przez wykonawc´, 
– negatywnà – tj. powstrzymanie si´ od zachowaƒ, które mog∏yby hamowaç,

udaremniaç wykonanie przez wykonawc´ zobowiàzania. 

W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e uchylanie si´ zamawiajàcego od
niezb´dnego wspó∏dzia∏ania mo˝e prowadziç do zniesienia odpowiedzialnoÊci
wykonawcy z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania
(w szczególnoÊci w zwiàzku ze zw∏okà wykonawcy w realizacji umowy). 
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Analizowane ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego jedy-
nie sygnalizujà, jakie zobowiàzania mogà cià˝yç na zamawiajàcym w zwiàzku
z realizacjà umowy. Konkretne rozwiàzania wprowadzajà szczegó∏owe warunki
umów, dostosowujàc przedmiotowà regulacj´ do charakteru i celu danej us∏ugi.

I tak, przyk∏adowo:
• w szczegó∏owych warunkach umowy na Êwiadczenie obs∏ugi prawnej na za-

mawiajàcego zosta∏ na∏o˝ony zakaz zatrudniania – bez uprzedniego uzgod-
nienia z Wykonawcà – innych doradców prawnych, którzy mieliby wykony-
waç prace w zakresie to˝samym lub zbli˝onym do zakresu us∏ug zleconych
wykonawcy;

• szczegó∏owe warunki umowy na us∏ugi organizacji i zarzàdzania targowiskiem
przewidujà dla zamawiajàcego koniecznoÊç m.in. wydania wykonawcy placu
targowego jako przedmiotu dzier˝awy oraz informowania wykonawcy
o wszelkich znanych mu ryzykach prawnych i ekonomicznych zwiàzanych
z eksploatacjà targowiska;

• szczegó∏owe warunki umowy na us∏ugi ochrony mienia zobowiàzujà zamawia-
jàcego do informowania wykonawcy o sytuacjach zwi´kszajàcych ryzyko po-
wstania szkody w mieniu podlegajàcym ochronie, zapewnienia pracownikom
ochrony zatrudnionym przez wykonawc´ dost´pu do pomieszczenia socjalne-
go w miejscu wykonywania us∏ug oraz mo˝liwoÊci korzystania z linii telefo-
nicznej w celach zwiàzanych z wykonywaniem umowy. 

4.2.5. Sprawdzanie stanu wykonania umowy i odbiór us∏ug

4.2.5.1. Sprawdzanie stanu wykonania umowy

Zamawiajàcy mo˝e zastrzec sobie prawo do ciàg∏ego sprawdzania stanu wyko-
nania umowy i przedstawiania swoich uwag wykonawcy. Wprowadzenie takiego
uprawnienia daje zamawiajàcemu mo˝liwoÊç bie˝àcego „nadzorowania” wyko-
nawcy i czuwania nad prawid∏owà realizacjà umowy. Z drugiej strony mobilizuje
wykonawc´ do w∏aÊciwego wykonywania spoczywajàcych nim obowiàzków.
W wielu wypadkach zapobiegaç to mo˝e niewykonaniu lub nienale˝ytemu wyko-
naniu umowy. 

4.2.5.2. Odbiór us∏ug

Us∏ugi wykonywane przez wykonawc´ w ramach realizacji umowy w sprawie
zamówienia publicznego powinny byç przyj´te, odebrane przez zamawiajàcego.
W praktyce sporzàdzany zostaje tzw. protokó∏ odbioru, podpisywany przez
obie strony.

Odebranie wykonanych us∏ug mo˝e byç poprzedzone sprawdzeniem – oczywi-
Êcie w sytuacji, gdy Êwiadczonych us∏ug wymaga tego charakter.
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Ogólny wzorzec umowy wskazuje jedynie na koniecznoÊç dokonania
odbioru Êwiadczonych us∏ug, poprzedzonego testami lub nie oraz sygnalizuje spo-
sób post´powania w trakcie dokonywania odbioru. Ka˝dy ze wzorców szczegó∏o-
wych warunków umów reguluje t´ materi´ w∏aÊciwie dla danej us∏ugi. 

Przyk∏adowo, w umowie na us∏ugi administrowania siecià informatycz-
nà uprawnienie zamawiajàcego do sprawdzania stanu realizacji umowy polega na
mo˝liwoÊci ˝àdania od wykonawcy pisemnego sprawozdania ze Êwiadczonych
us∏ug, z zastrze˝eniem okreÊlonej cz´stotliwoÊci. Natomiast regulacja ogólnych
warunków umowy dotyczàca obioru us∏ug w przypadku tej konkretnej umowy nie
b´dzie mia∏a zastosowania.

Z kolei w umowie na us∏ugi w zakresie szkolenia brak jest wskazania upraw-
nieƒ zamawiajàcego w ramach sprawdzania stanu realizacji umowy, natomiast
szczegó∏owo uregulowany jest sposób odbioru zrealizowanych szkoleƒ.

4.2.6. R´kojmia za wady, gwarancja jakoÊci i asysta techniczna

4.2.6.1. R´kojmia za wady

Przepisy dotyczàce r´kojmi za wady uregulowane sà w KC przy regulacji umo-
wy sprzeda˝y. Stosuje si´ je odpowiednio do innych umów.

Ustawowa odpowiedzialnoÊç sprzedawcy-wykonawcy z tytu∏u r´kojmi za wady
sprzedanej (wydanej) rzeczy ma charakter absolutny, tzn. sprzedawca nie mo˝e
si´ z niej zwolniç. Obcià˝a go ona niezale˝nie od tego, czy to on spowodowa∏ wa-
dliwoÊç rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakàkolwiek win´, a nawet – czy
w ogóle wiedzia∏ lub móg∏ wiedzieç o tym, ˝e sprzedawana rzecz jest wadliwa.

Wystarczajàcà przes∏ankà faktycznà tego rodzaju odpowiedzialnoÊci, która po-
wstaje ju˝ po wykonaniu Êwiadczenia z umowy przez sprzedawc´ (umorzeniu je-
go zobowiàzania), jest ustalenie, ˝e wydana i odebrana przez kupujàcego (nabyw-
c´-zamawiajàcego) rzecz wykazuje cechy kwalifikujàce jà w danym stosunku
prawnym jako rzecz wadliwà.

Uzasadnieniem (ratio legis) tak ukszta∏towanej odpowiedzialnoÊci sprzedawcy
jest natura umowy wzajemnej, a w szczególnoÊci zasada ekwiwalentnoÊci wza-
jemnych Êwiadczeƒ. W∏aÊciwà ocenà ekwiwalentnoÊci jest przy tym ocena subiek-
tywna, której granice wyznaczone sà przez unormowanie wyzysku (art. 388).

Zasada ta w instytucji r´kojmi wymaga albo przywrócenia zachwianej – skut-
kiem wadliwoÊci – równowagi Êwiadczeƒ (przez usuni´cie wad, wymian´ albo ob-
ni˝enie ceny), albo te˝ zlikwidowania stosunku umownego stron.
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Zgodnie z wyrokiem Sàdu Najwy˝szego z 15 stycznia 1997 r., sygn. akt
III CKN 29/96, w celu kompletnego zobrazowania odpowiedzialnoÊci sprzedaw-
cy nale˝y wskazaç ponadto, ˝e w razie, gdy sprzedawca jest w istocie odsprzedaw-
cà towaru, mo˝e on w drodze regresu na tych samych zasadach realizowaç swoje
uprawnienia wobec sprzedawcy, a ten z kolei wobec swego dostawcy.

Unormowanie instytucji r´kojmi oceniç mo˝na generalnie jako chroniàce
w niektórych swoich elementach kupujàcego, w innych zaÊ – sprzedawc´. Jednak-
˝e ogólna funkcja tej instytucji niewàtpliwie uleg∏a ewolucji w kierunku ochrony
kupujàcego; wskazujà na to zarówno porównania z regulacjà kodeksu zobowiàzaƒ
(bardziej sprzyjajàcà sprzedawcy), jak i kierunek orzecznictwa oraz jednolite
w zasadzie w tej kwestii stanowisko doktryny.

KC rozró˝nia wady fizyczne i wady prawne.
Wada fizyczna mo˝e polegaç na takiej cesze (lub braku cechy) rzeczy, która

wywo∏uje:
a) zmniejszenie wartoÊci rzeczy ze wzgl´du na cel oznaczony w umowie – jeÊli

strony wyraênie go wskaza∏y;
b) zmniejszenie wartoÊci rzeczy ze wzgl´du na cel wynikajàcy z okolicznoÊci, jeÊli

celu nie wskazano w umowie;
c) zmniejszenie wartoÊci rzeczy ze wzgl´du na cel wynikajàcy ze zwyczajnego

przeznaczenia rzeczy;
d) zmniejszenie u˝ytecznoÊci rzeczy ze wzgl´dów wymienionych w pkt a) – c);
e) niekompletnoÊç rzeczy.

Wada fizyczna mo˝e tak˝e polegaç na braku tych w∏aÊciwoÊci rzeczy, o których ist-
nieniu sprzedawca zapewni∏ kupujàcego (dicta et promissa). Za takie zapewnienie
trzeba uwa˝aç tak˝e uwidocznione na sprzedawanym towarze (jego opakowaniu) za-
pewnienia i informacje producenta, wspó∏tworzà one bowiem obraz towaru, na jakim
opierajà si´ uprawnione oczekiwania kupujàcego co do w∏aÊciwoÊci towaru. Zapew-
nienia te mogà byç bàdê wyraênie wypowiedziane, bàdê wyra˝one za pomocà znaków,
symboli itp., a nawet wynikajàce z okolicznoÊci (C. ˚u∏awska, „Komentarz do Kodek-
su cywilnego”, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie 5, Warszawa 2004 r.). 

Równie˝ wydanie karty gwarancyjnej pochodzàcej od producenta mo˝na uwa-
˝aç za zapewnienie sprzedawcy o dobrej jakoÊci (wartoÊci u˝ytkowej) towaru, je-
˝eli – co stanowi regu∏´ – zawiera ona sformu∏owanie takiej treÊci (C. ˚u∏awska,
„Gwarancja przy sprzeda˝y”, Warszawa 1975 r., str. 34).

O wadzie prawnej rzeczy mo˝na mówiç wtedy, gdy sprzedana rzecz:
a) jest w∏asnoÊcià osoby trzeciej (inaczej ujmujàc, sprzedawca nie móg∏ przenieÊç

prawa w∏asnoÊci rzeczy nale˝àcego do osoby trzeciej; to samo dotyczy sytuacji,
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gdy sprzedawca nie móg∏ przenieÊç w∏asnoÊci rzeczy z tej przyczyny, ˝e by∏
jedynie jej wspó∏w∏aÊcicielem lub przys∏ugiwa∏a mu wspó∏w∏asnoÊç ∏àczna);

b) jest obcià˝ona prawem osoby trzeciej, np. prawem rzeczowym (u˝ytkowaniem,
s∏u˝ebnoÊcià, zastawem) albo obligacyjnym.

W kwestii ustalenia istnienia wady prawnej w piÊmiennictwie zosta∏
wyra˝ony poglàd, ˝e wystarczajàca do wykonania uprawnieƒ z r´kojmi jest oba-
wa kupujàcego, uzasadniona w danych okolicznoÊciach, ˝e nabyta rzecz (np.
samochód) zosta∏a utracona przez dotychczasowego w∏aÊciciela wbrew jego
woli (tak A. Szpunar, „Uwagi o r´kojmi za wady prawne przy sprzeda˝y”, „Re-
jent” 1997 r., nr 6, str. 9).

W razie gdy przedmiotem sprzeda˝y jest prawo (scil. prawo inne ni˝ prawo
w∏asnoÊci rzeczy), jego wada prawna mo˝e polegaç na:
a) nieistnieniu prawa obj´tego sprzeda˝à (np. je˝eli wczeÊniej wygas∏o albo je˝e-

li nie dosz∏o do jego powstania z przyczyn formalnych);
b) przys∏ugiwaniu sprzedawanego prawa, w ca∏oÊci lub cz´Êci, innej osobie ni˝

sprzedawca, je˝eli ponadto osoba ta nie upowa˝ni∏a sprzedawcy do rozporzà-
dzenia jej prawem (udzia∏em w prawie);

c) obcià˝eniu sprzedawanego prawa prawem osoby trzeciej (np. s∏u˝ebnoÊcià al-
bo prawem zastawu na rzecz tej osoby).

Dla realizacji uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi za wady fizyczne przewidziano ter-
miny biegnàce od dnia wydania rzeczy, wynoszàce:
a) trzy lata dla wad budynku;
b) jeden rok dla wad innych przedmiotów sprzeda˝y (por. jednak art. 572 § 2).

Konsekwencjà zwiàzania biegu terminu z aktem wydania rzeczy jest koniecz-
noÊç liczenia tego terminu od momentu wydania ka˝dej kolejnej partii towaru
w sytuacji, gdy jest on dostarczany cz´Êciami (art. 562).

Terminy powy˝sze majà charakter terminów zawitych (prekluzji sàdowej), po
ich up∏ywie uprawnienia wygasajà.

Dla realizacji uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi za wady prawne rzeczy okreÊlony
zosta∏ termin jednego roku, biegnàcy w zasadzie od dnia dowiedzenia si´ przez
kupujàcego o istnieniu wady. Jedynie w razie gdy nastàpi∏o to na skutek po-
wództwa osoby trzeciej, która roÊci∏a sobie prawo do rzeczy sprzedanej (np. po-
wództwa windykacyjnego), termin ten trzeba liczyç dopiero od uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia.

Termin ma charakter terminu zawitego.
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Je˝eli kupujàcy przed up∏ywem terminu zawitego powiadomi∏ sprzedawc´
o wadliwoÊci przedmiotu sprzeda˝y, otwiera mu to mo˝liwoÊç obrony przed rosz-
czeniami sprzedawcy z tej samej umowy sprzeda˝y – w drodze podniesienia zarzu-
tu z tytu∏u r´kojmi.

4.2.6.2. Gwarancja jakoÊci us∏ug

Przepisy dotyczàce gwarancji jakoÊci, podobnie jak r´kojmi za wady, uregulowane
sà w KC przy regulacji umowy sprzeda˝y. Stosuje si´ je odpowiednio do innych umów.

Podstawowà funkcjà gwarancji jakoÊci jest ochrona kupujàcego (uprawnionego
z gwarancji) przed konsekwencjami „zepsucia si´” przedmiotu obj´tego gwarancjà,
przed niew∏aÊciwym funkcjonowaniem tego przedmiotu, pozostajàcym w zwiàzku
z jego wadliwoÊcià. Mówiàc o wadliwoÊci, nale˝y uwzgl´dniç, ˝e poj´cie wady fi-
zycznej przy gwarancji nie jest – mimo braku odr´bnego zdefiniowania ustawowego
– identyczne z poj´ciem wady fizycznej przy r´kojmi. Z istoty gwarancji wynika mia-
nowicie, ˝e ma ona zapewniç zdatnoÊç rzeczy do normalnego u˝ytku, poj´cie wadli-
woÊci nawiàzuje zatem do braku (zmniejszenia) tylko cech u˝ytkowych, jakie rzecz
powinna mieç zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami (tak te˝ E. ̧ ´tow-
ska, „Prawo umów konsumenckich”, Warszawa 2002, str. 296). Zgodnie z tym judy-
katura okreÊla (orz. SN z 30 listopada 1999 r., I CKN 821/99, niepubl.), ˝e wada rze-
czy uzasadniajàca odpowiedzialnoÊç z gwarancji jakoÊci dotyczy tylko cech u˝ytko-
wych rzeczy (a nie tak˝e jej wartoÊci rynkowej czy estetyki, jak to ma miejsce przy r´-
kojmi), polega mianowicie na takiej cesze (lub braku cechy), która zmniejsza u˝y-
tecznoÊç rzeczy ze wzgl´du na cel wynikajàcy ze zwyczajnego jej przeznaczenia.

OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji co do jakoÊci sprzedanej rzeczy wynika
z faktu udzielenia gwarancji kupujàcemu. Przez przyj´cie przezeƒ gwarancji (czy-
li w praktyce – dokumentu gwarancyjnego) dochodzi do zawarcia umowy (akce-
soryjnej wobec umowy sprzeda˝y) o udzielenie gwarancji jakoÊci.

Przez przyj´cie przez kupujàcego dokumentu gwarancyjnego dochodzi do po-
wstania stosunku obligacyjnego mi´dzy nim a wystawcà tego dokumentu.

Zgodnie z przewa˝ajàcym stanowiskiem doktryny stosunek mi´dzy gwa-
rantem a uprawnionym z gwarancji nabywcà ma charakter stosunku umownego
(m. in. J. Skàpski, „System prawa cywilnego, t. III, cz. 2. Prawo zobowiàzaƒ, Cz´Êç
szczegó∏owa”, Ossolineum 1976 r., str. 153, Z. Radwaƒski: Prawo zobowiàzaƒ, s.
337, W. Czachórski: „Zobowiàzania. Zarys wyk∏adu”, Warszawa 1994 r., str. 294). 

Podobnie judykatura: orzeczenia SN z 21 marca 1975 r., III CZP 10/75, OSPi-
KA 1976, poz. 171; orzeczenia SN z 5 stycznia 1978 r., II CR 478/77, OSPiKA
1979, poz. 27. 
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Podmiotem obcià˝onym odpowiedzialnoÊcià (zobowiàzanym) jest ten, kto
udzieli∏ gwarancji, choçby sam nie wykonywa∏ Êwiadczeƒ gwarancyjnych. W prak-
tyce najcz´Êciej gwarantem jest producent (tzw. gwarancja fabryczna), mo˝e nim
byç tak˝e sprzedawca-jednostka handlowa (tzw. gwarancja handlowa).

Udzielenie gwarancji jakoÊci nast´puje przez wr´czenie kupujàcemu, wraz
z rzeczà (art. 546 § 1), dokumentu (ksià˝eczki, karty) gwarancyjnego.

Dokument ten ma charakter prawny znaku legitymacyjnego, stwierdzajàcego
obowiàzek Êwiadczenia; mo˝e byç dokumentem imiennym albo na okaziciela.

Dokument gwarancyjny zawiera z regu∏y zapewnienie o dobrej jakoÊci przed-
miotu, które wywo∏uje skutki w zakresie odpowiedzialnoÊci sprzedawcy (przeka-
zujàcego to zapewnienie i korzystajàcego z niego) z tytu∏u r´kojmi za wady fi-
zyczne.

Dokument gwarancyjny mo˝e równie˝ wskazywaç, jakie obowiàzki cià˝à na
uprawnionym realizujàcym roszczenia gwarancyjne np. w zakresie terminów tzw.
przeglàdów gwarancyjnych, zg∏aszania reklamacji, stawiania obj´tego gwarancjà
przedmiotu do dyspozycji wykonawcy Êwiadczeƒ gwarancyjnych.

W∏aÊciwa gwarancja jakoÊci obejmuje dwa elementy: pierwszym jest zapewnie-
nie (zagwarantowanie) sprawnego funkcjonowania przedmiotu, drugim zaÊ okre-
Êlenie warunków odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej. Sprowadzajà si´ one najcz´-
Êciej do okreÊlenia zakresu i rodzaju obowiàzków gwaranta oraz terminu, na jaki
gwarancja jest udzielana, ewentualnie tak˝e terminu wykonywania Êwiadczeƒ
gwarancyjnych oraz osoby (jednostki), która je b´dzie wykonywaç.

Przepisy KC dotyczàce gwarancji sà regu∏à interpretacyjnà, jaka wchodzi
w gr´ w razie wàtpliwoÊci co do umownej treÊci gwarancji. WàtpliwoÊci te mogà
powstaç w szczególnoÊci wtedy, gdy dokument gwarancyjny poprzestaje na ogól-
nym zapewnieniu „udzielamy gwarancji” – bez sprecyzowania jej treÊci.

D∏ugoÊç okresu gwarancji jest podawana w dokumencie gwarancyjnym.
Z praktyki wiadomo, ˝e bywa ona okreÊlana albo kalendarzowo (np. dwa lata), al-
bo przez wskazanie zakresu „pracy” przedmiotu (np. przebieg pojazdu w kilome-
trach, czas korzystania w liczbie godzin, iloÊciowa miara produktów przy maszy-
nie produkcyjnej), albo te˝ przez „kombinacj´” obu tych sposobów (np. dwa lata,
ale nie wi´cej ni˝ x km przebiegu). 

KC wyznacza w art. 577 § 2 d∏ugoÊç okresu gwarancji jedynie na wypadek, gdy-
by strony go nie okreÊli∏y. Okres ten, biegnàcy od wydania rzeczy kupujàcemu,
wynosi jeden rok.

Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg z dniem wydania rzeczy kupujàce-
mu przez sprzedawc´, koƒczy si´ zaÊ z regu∏y póêniej, ni˝ wynika∏oby to ze zwy-
k∏ego obliczenia, a to w zwiàzku z faktem wykonywania Êwiadczeƒ gwarancyj-
nych (art. 581).
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Gwarancja jakoÊci a r´kojmia za wady
Relacja mi´dzy przys∏ugujàcymi kupujàcemu uprawnieniami z tytu∏u gwaran-

cji jakoÊci a uprawnieniami z tytu∏u r´kojmi za wady polega na tym, i˝ kupujàcy
mo˝e swobodnie decydowaç o tym, czy b´dzie realizowaç swoje uprawnienia
z gwarancji, czy z r´kojmi, zachowujàc re˝im prawny w∏aÊciwy dla ka˝dej z tych
instytucji. Pozwala to na lepszà ochron´ interesu kupujàcego, zwa˝ywszy, ˝e cz´-
sto wchodzà w gr´ dwaj ró˝ni adresaci ˝àdaƒ: przy r´kojmi zobowiàzanym jest za-
wsze sprzedawca, przy gwarancji zaÊ – ten, kto wystawi∏ dokument gwarancyjny,
a w praktyce cz´sto jest to producent lub importer.

4.2.6.3. Asysta techniczna

Asysta techniczna to inaczej nazwane us∏ugi serwisu po okresie gwarancji ja-
koÊci. Zamawiajàcy mo˝e – opisujàc przedmiot zamówienia – przewidzieç wyko-
nywanie przez wykonawc´ us∏ug serwisowych. 

Przewidujàc asyst´ technicznà w ramach realizacji przedmiotu umowy
w sprawie zamówienia publicznego, nale˝y pami´taç, i˝ Pzp ogranicza okres, na
jaki mo˝e byç zawarta umowa, do trzech lat.

4.2.7. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy jest rodzajem kaucji przekazy-
wanej przez wykonawc´ zamawiajàcemu w celu ewentualnego zabezpieczenia
roszczeƒ, które mogà powstaç w zwiàzku z zawartà umowà. Zabezpieczenie
umacnia pozycj´ zamawiajàcego jako wierzyciela. 

TreÊç umowy dotyczàca zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy powin-
na precyzowaç co najmniej cel wniesienia zabezpieczenia, jego wysokoÊç, okolicz-
noÊci, których zaistnienie uprawnia zamawiajàcego do zatrzymania zabezpiecze-
nia oraz form´, w jakiej zabezpieczenie ma byç wniesione.

Podstawowe znaczenie ma tu okolicznoÊç, i˝ zapisy umowy co do zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania umowy zwiàzane sà bezpoÊrednio ze specyfikacjà istot-
nych warunków zamówienia. Zamawiajàcy w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia informuje wykonawc´, czy b´dzie wymaga∏ wniesienia takiego zabez-
pieczenia, w jakiej wysokoÊci oraz w jakiej formie.

Szczegó∏owo o zabezpieczeniu nale˝ytego wykonania umowy piszemy w pkt 2.1.13.
Poradnika.
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4.2.8. Personel wykonawcy

4.2.8.1. Personel

Personel rozumiany jest jako pracownicy wykonawcy (równie˝ podwykonaw-
cy), którzy wyznaczeni sà do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci w ramach reali-
zacji umowy lub sprawowania okreÊlonych funkcji.

Wymagania dotyczàce personelu majà du˝e znaczenie przede wszystkim w tego ro-
dzaju zamówieniach, które wymagajà przy ich realizacji wiedzy specjalistycznej, szcze-
gólnych umiej´tnoÊci, okreÊlonych kwalifikacji, itp. W takich zamówieniach z regu∏y
zamawiajàcy wymaga, aby wykonawca w ofercie wskaza∏, jakie osoby o jakich kwalifi-
kacjach (oczywiÊcie co najmniej odpowiadajàcych wymaganiom okreÊlonym w specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia) deleguje do realizacji zamówienia. 

Poniewa˝ oferta wykonawcy stanowi za∏àcznik do umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, wykaz personelu i przewidziane dlaƒ obowiàzki okreÊlone
sà w∏aÊnie w ofercie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby – tak jak w oma-
wianym wzorcu umowy – uregulowaç te kwestie w sposób bardziej szczegó∏owy
(np. konkretne stanowiska, okresy uczestniczenia w realizacji umowy, zakres obo-
wiàzków i odpowiedzialnoÊci, itp.) w odr´bnym za∏àczniku do umowy.

4.2.8.2. Zwalnianie lub wymiana personelu

Analizowane ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go generalnie wprowadzajà zakaz dokonywania zmian w sk∏adzie personelu, po-
za przypadkami zaakceptowanymi na piÊmie przez zamawiajàcego. 

Je˝eli z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie si´ zastàpienie jakiegokol-
wiek cz∏onka personelu, wykonawca zobowiàzany b´dzie zatrudniç osob´ o taki
samych lub wy˝szych kwalifikacjach, jak osoba zast´powana. Przy tym wykonaw-
ca b´dzie musia∏ uzyskaç uprzednio pisemnà zgod´ zamawiajàcego na zmian´
w sk∏adzie personelu. 

Przy okreÊlonego rodzaju okolicznoÊciach, tj.:
a) jeÊli wobec któregokolwiek cz∏onka personelu postawiono zarzuty pope∏nienia

przest´pstwa w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub takiego przest´pstwa,
za które mo˝e zostaç orzeczony zakaz zajmowania okreÊlonego stanowiska, wy-
konywania okreÊlonego zawodu lub prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a orzeczenie takiego zakazu mog∏oby mieç znaczenie dla zaufania
zamawiajàcego do wykonawcy lub wp∏yw na przebieg wykonywania umowy,
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b) jeÊli wobec któregokolwiek cz∏onka personelu wszcz´to post´powanie dyscy-
plinarne lub przedsi´wzi´to inne, podobne procedury

o ich zajÊciu wykonawca b´dzie mia∏ obowiàzek powiadomiç zamawiajàcego. Za-
mawiajàcy mo˝e wtedy wystàpiç z wnioskiem o zastàpienie takiego cz∏onka per-
sonelu, a wykonawca b´dzie mia∏ obowiàzek dokonania takiego zastàpienia.

Z uwagi na okolicznoÊç, i˝ personel, przy pomocy którego wykonawca
b´dzie realizowa∏ zamówienie, wskazany jest w ofercie wykonawcy, w przypadku
dokonywania zmiany treÊci umowy w odniesieniu do personelu istotne znaczenie
b´dzie mieç regu∏a art. 144 ustawy. Oznacza to, i˝ mo˝liwoÊç dokonania okreÊlo-
nej zmiany – wymiany lub wy∏àczenia personelu – musi byç oceniania w kontek-
Êcie wystàpienia przes∏anek wymienionych w tym przepisie, dopuszczajàcych do-
konanie zmiany treÊci umowy.

W sytuacji, gdy umowa realizowana jest przez wykonawc´ z udzia∏em
jego personelu, zastosowanie b´dzie mia∏ przepis art. 474 KC, zgodnie z którym
wykonawca odpowiedzialny b´dzie – jak za w∏asne dzia∏anie lub zaniechanie – za
dzia∏ania i zaniechania osób, przy których pomocy zobowiàzanie wykonuje.

Co do szczegó∏owych warunków umów dla poszczególnych rodzajów us∏ug
– warunki te nie wprowadzajà ˝adnych modyfikacji ani dodatkowych rozwiàzaƒ zwià-
zanych z personelem wykonawcy. Jedynie wzorzec dotyczàcy us∏ug organizacji i zarzà-
dzania targowiskiem wy∏àcza zastosowanie tego punktu ogólnych warunków umów.

4.2.9. Zmiana stron umowy i korzystanie z podwykonawców

4.2.9.1. Zmiana stron umowy

Omawiane ogólne warunki umowy przewidujà w tym punkcie dwa rozwiàzania
w zakresie zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w szcze-
gólnoÊci w zakresie zmian stron zawartej umowy. I tak, po pierwsze, wykonawca
nie mo˝e przenieÊç na osob´ trzecià praw i obowiàzków wynikajàcych dla niego
z tej umowy, w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Po drugie, wykonawca mo˝e dokonaç cesji wie-
rzytelnoÊci o zap∏at´ wynagrodzenia z tytu∏u umowy lub przenieÊç obowiàzek za-
p∏aty kar umownych oraz odszkodowaƒ nale˝nych zamawiajàcemu – przy tym mo-
˝e tego dokonaç za uprzednià zgodà zamawiajàcego wyra˝onà na piÊmie.
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Ogólna regulacja KC dotyczàca zobowiàzaƒ w Tytule IX reguluje instytucje
zmiany wierzyciela i d∏u˝nika. Po stronie wierzyciela zmiana mo˝e przybraç postaç:
• przelewu wierzytelnoÊci, polegajàcego na przeniesieniu na osob´ trzecià

uprawnienia wierzyciela do ˝àdania od d∏u˝nika Êwiadczenia;
• wstàpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela (tzw. cessio le-

gis), powodujàce sp∏acenie wierzyciela przez osob´ trzecià do wysokoÊci ca∏o-
Êci lub cz´Êci przys∏ugujàcej mu wierzytelnoÊci. 
Po stronie d∏u˝nika zmiana polegaç mo˝e na:

• przej´ciu d∏ugu, tzw. translatywnym przej´ciu d∏ugu, tj. wstàpieniu osoby trze-
ciej w prawa i obowiàzki dotychczasowego d∏u˝nika, a dotychczasowy d∏u˝nik
zostaje zwolniony z zobowiàzania
lub

• przystàpieniu do d∏ugu, tzw. kumulatywnym przystàpieniu do d∏ugu – oznacza-
jàcym pojawienie si´ dodatkowego d∏u˝nika obok d∏u˝nika dotychczasowego.
Kumulatywne przystàpienie do d∏ugu nie zwalnia dotychczasowego d∏u˝nika
z wykonania umowy, ale powoduje, ˝e obok dotychczasowego d∏u˝nika poja-
wia si´ dodatkowy podmiot zobligowany do wykonania zobowiàzania. Pod-
miot przyst´pujàcy do d∏ugu wspólnie z d∏u˝nikiem odpowiada solidarnie
przed wierzycielem za wykonanie umowy. W rezultacie pozycja wierzyciela
zostaje wzmocniona, ulega polepszeniu – zwi´ksza si´ grono podmiotów, od
których wierzyciel mo˝e domagaç si´ wykonania zobowiàzania.

Pzp w przepisie art. 144, regulujàcym kwestie zmiany treÊci umowy w sprawie
zamówienia publicznego, nie odnosi si´ wprost do zmiany stron umowy. Jak ju˝
wczeÊniej podkreÊlono, umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umowà
wzajemnà, ka˝da ze stron tej umowy jest wierzycielem i d∏u˝nikiem. Analizie pod-
daç nale˝y zatem odr´bnie wierzytelnoÊç i d∏ug.

Za zasadne uznaç mo˝na dopuszczalnoÊç przelewu wierzytelnoÊci o zap∏at´
wynagrodzenia za wykonanie umowy, chyba ˝e sama umowa zawieraç b´dzie za-
strze˝enie wy∏àczajàce t´ mo˝liwoÊç. Natomiast tzw. przeniesienie d∏ugu – ozna-
czajàce w praktyce zmian´ wykonawcy zamówienia publicznego – jest niedopusz-
czalne. Prowadzi∏oby bowiem do obejÊcia ustawy i powierzeniu wykonania zamó-
wienia wykonawcy niewybranemu zgodnie z jej przepisami. Taka czynnoÊç naru-
sza∏aby przepis art. 7 ust. 3 ustawy.

Stanowisko to potwierdzi∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z 13 stycznia 2004
r. sygn. akt V CK 97/2003 (wydanym pod rzàdami ustawy z 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, jednak˝e aktualnym w obecnym stanie prawnym),
uznajàc za niedopuszczalnà zmian´ podmiotowà umowy zawartej w nast´pstwie
przetargu umo˝liwiajàcà przej´cie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu te-
go wyroku Sàd Najwy˝szy podniós∏:
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„KC nie normuje problemu wstàpienia w pozycj´ strony umowy wzajemnej, jed-
nak˝e judykatura oraz doktryna dopuszcza takà mo˝liwoÊç przy spe∏nieniu okreÊlo-
nych wymagaƒ, a mianowicie ∏àcznego przeniesienia sk∏adajàcych si´ na t´ pozycj´
obowiàzków (przej´cia d∏ugu) i uprawnieƒ (przelewu wierzytelnoÊci), chyba ˝e zmia-
na strony sprzeciwia si´ ustawie, zastrze˝eniu umownemu albo w∏aÊciwoÊci zobowià-
zania (por. wyroki Sàdu Najwy˝szego z 6 listopada 1972 r. III CRN 266/72 OSNCP
1973/9 poz. 160 oraz z 17 czerwca 1999 r. I CKN 44/98 niepubl.). Sàd Apelacyjny nie
kwestionowa∏ mo˝liwoÊci wejÊcia osoby trzeciej w miejsce strony umowy wzajemnej,
przyjà∏ tylko niedopuszczalnoÊç sukcesji praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy
zawartej w wyniku przetargu, gdy˝ sprzeciwia si´ ona ustawie. Stanowisko to jest traf-
ne, o czym Êwiadczy jednoznaczna treÊç art. 12a uzp, zamówienie publiczne mo˝e
byç udzielone bowiem wy∏àcznie dostawcy lub wykonawcy, który zosta∏ wybrany na
zasadach okreÊlonych w ustawie, a wi´c takiemu oferentowi, który uczestniczy∏ w jaw-
nym przetargu i by∏ poddany rygorom procedury przetargowej. (…)

Przepis art. 12a uzp ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy, nie mo˝e byç
zatem „korygowany” wolà stron. W doktrynie i judykaturze podkreÊla si´, ˝e ma-
my tu do czynienia z ograniczeniem zasady swobody umów wyra˝onej w art. 353
[1] kc (zob. wyroki Sàdu Najwy˝szego z 13 grudnia 1999 r. III CKN 478/98 OSNC
2000/6 poz. 118, z 28 czerwca 2000 r. IV CKN 70/2000 OSNC 2001/1 poz. 9 oraz
z 10 kwietnia 2000 r. III CKN 1320/2000 OSNC 2004/7-8 poz. 112). Wynika to
z celu ustawy o zamówieniach publicznych, eksponujàcego interes publiczny, eli-
minujàcego sytuacje korupcjogenne (…)”.

Doktryna uznaje za dopuszczalnà zmian´ wykonawcy w oparciu o tzw. suk-
cesj´ uniwersalnà prowadzàcà do przejÊcia ogó∏u praw i obowiàzków z jednego pod-
miotu na drugi w wyniku jednego zdarzenia prawnego. Tak m.in. Marcin P∏u˝aƒski w:
„Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, Wyd. CH BECK, Warszawa 2005 r.

Przyk∏adem sukcesji uniwersalnej sà m.in. przekszta∏cenia spó∏ek prawa han-
dlowego.

Ponadto wyra˝any jest poglàd, i˝ zmiany podmiotowe umowy po stronie d∏u˝-
nika mogà polegaç na tzw. kumulatywnym przystàpieniu do d∏ugu, tj. pojawieniu
si´ dodatkowego d∏u˝nika obok d∏u˝nika dotychczasowego – wykonawcy. Poglàd
taki wyrazi∏ m.in. Jaros∏aw Jerzykowski w: „Prawo zamówieƒ publicznych. Ko-
mentarz” Ma∏gorzata Stachowiak, Jaros∏aw Jerzykowski, W∏odzimierz Dzier˝a-
nowski, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2005 r. 

Omawiane zapisy wzorca umownego stanowià zatem – zgodnie z literà
prawa, i˝ dopuszczalna jest zmiana zamawiajàcego poprzez przelew wierzytelno-
Êci, czyli zmiana odbiorcy Êwiadczenia wykonawcy. 
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Niedopuszczalna jest natomiast zmiana wykonawcy polegajàca na wstàpieniu
w miejsce dotychczasowego wykonawcy, wybranego zgodnie z przepisami Pzp,
innego podmiotu. Dokonanie takiej zmiany niweczy bowiem sens prowadzenia
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru oferty najkorzyst-
niejszej przedstawionej przez wykonawc´, który spe∏nia postawione przez zama-
wiajàcego warunki udzia∏u w post´powaniu. 

4.2.9.2.–9.4. Podwykonawcy

Definicja podwykonawcy nie jest zawarta w polskim systemie prawa, jednak˝e
obrót gospodarczy cz´sto pos∏uguje si´ tà instytucjà.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umowà cywilnoprawnà, zatem
posi∏kowaç mo˝na si´ przepisem art. 356 KC, zgodnie z którym wierzyciel (zama-
wiajàcy) mo˝e ˝àdaç osobistego Êwiadczenia przez d∏u˝nika (wykonawc´) tylko
wtedy, gdy wynika to z treÊci czynnoÊci prawnej, z ustawy albo z w∏aÊciwoÊci tego
Êwiadczenia. A zatem uznaç nale˝y za zasad´, ˝e zamawiajàcy nie b´dzie móg∏ do-
magaç si´ osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawc´, je˝e-
li taki w∏aÊnie sposób Êwiadczenia nie wynika z przepisu ustawy, z treÊci umowy
– a wczeÊniej z odpowiedniego zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia czy te˝ z w∏aÊciwoÊci tego Êwiadczenia.

W sytuacji, gdy zamawiajàcy przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przez
wykonawc´ z udzia∏em podwykonawców, ma on obowiàzek ˝àdania od wykonawcy
informacji, jakà (którà) cz´Êç zamówienia zamierza realizowaç przy pomocy podwy-
konawców. Ma to istotne znaczenie z uwagi na odpowiedzialnoÊç za wykonanie umo-
wy – zgodnie z art. 474 KC odpowiedzialnoÊç za wykonanie umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego ponosi wykonawca. Jako d∏u˝nik odpowiedzialny jest zarówno za
w∏asne dzia∏anie i zaniechanie, jak i za dzia∏ania i zaniechania osób, z których pomo-
cà wykonuje zobowiàzanie lub którym wykonanie zobowiàzania powierza. 

Ponadto ustawa w art. 36 ust. 4 daje zamawiajàcemu prawo okreÊlenia, któ-
rej cz´Êci zamówienia wykonawca nie mo˝e realizowaç z udzia∏em podwyko-
nawców. Od strony praktycznej – zamawiajàcy mo˝e wskazaç zakres prac
i czynnoÊci, co do których wprowadza zakaz powierzania podwykonawcom.
Mo˝e równie˝ okreÊliç maksymalnà wartoÊç zamówienia, jakie mo˝e byç zleco-
ne podwykonawcom, np. poprzez wskazanie w procentach od wartoÊci umowy.
Ten ostatni sposób daje wi´kszà swobod´ wykonawcy – od jego woli zale˝eç b´-
dzie, które prace (w ramach dozwolonej wartoÊci) wykonane zostanà przez
podwykonawców. 

W obecnym stanie prawnym (art. 36 ust. 4 Pzp w brzmieniu nadanym nowelà
z 7 kwietnia 2006 r.) zamawiajàcy ma prawo ˝àdania od wykonawcy podania
w ofercie nazw (firm) proponowanych podwykonawców. Istotny jest tu fakt, i˝
wykonawca i zamawiajàcy sà zwiàzani treÊcià z∏o˝onej oferty – zatem wykonaw-
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ca b´dzie realizowa∏ umow´ w sprawie zamówienia publicznego wy∏àcznie przy
udziale imiennie wskazanych w ofercie podwykonawców. 

Z uwagi na powy˝sze, w przypadku dokonywania zmiany treÊci mowy w od-
niesieniu do podwykonawców, z udzia∏em których wykonawca wykonuje umow´, istot-
ne znaczenie b´dzie mieç regu∏a art. 144 ustawy. Oznacza to, i˝ mo˝liwoÊç dokonania
okreÊlonej zmiany musi byç oceniania w kontekÊcie wystàpienia przes∏anek wymienio-
nych w tym przepisie, dopuszczajàcych dokonanie zmiany treÊci umowy.

Wykonawca ma obowiàzek zapewniç, ˝e podwykonawcy b´dà przestrze-
gaç wszelkich postanowieƒ umowy w sprawie zamówienia publicznego, którà wyko-
nawca zawar∏ z zamawiajàcym. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim w uwagi
na nale˝yte wykonanie umowy przez wykonawc´. Najwa˝niejsze b´dzie zatem prze-
strzeganie regulacji umownych dotyczàcych opisu przedmiotu umowy, sposobu je-
go wykonania, okresu obowiàzywania umowy, ubezpieczenia podwykonawcy
i ubezpieczenia ryzyk zwiàzanych ze Êwiadczonymi us∏ugami, okolicznoÊci uzasad-
niajàcych odstàpienie od umowy. Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e pozosta∏e zapisy
umowy sà nieistotne czy te˝ nie muszà byç przestrzegane. Zgodnie z brzmieniem
pkt 9.3. analizowanego ogólnego wzorca umowy podwykonawcy winni byç zobligo-
wani przez wykonawc´ do przestrzegania wszystkich postanowieƒ umowy. 

Nadto, nale˝y mieç na uwadze przepis art. 474 KC mówiàcy, i˝ d∏u˝nik (wyko-
nawca) odpowiedzialny jest jak za w∏asne dzia∏anie lub zaniechanie za dzia∏ania
i zaniechania nie tylko osób, z których pomocà zobowiàzanie wykonuje (tj. perso-
nel), ale równie˝ osób, którym wykonanie zobowiàzania powierza (podwykonawcy).

Omawiany ogólny wzorzec umowy w pkt 9.4. wprost formu∏uje regu∏´, ˝e wy-
konawca za wszelkie dzia∏ania lub zaniechania swoich podwykonawców odpowia-
da wobec zamawiajàcego jak za swoje dzia∏ania lub zaniechania. 

W praktyce oznacza to, i˝ w takiej sytuacji wykonawca odpowiada wobec zama-
wiajàcego za szkod´ spowodowanà przez osob´ trzecià (podwykonawc´) niezale˝-
nie od swojej winy – przyjmuje zatem na siebie ryzyko zwiàzane z pos∏u˝eniem si´
innym osobami, podmiotami przy wykonywaniu obcià˝ajàcego go zobowiàzania.

4.2.10. Wynagrodzenie z tytu∏u umowy

4.2.10.1. Wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nale˝y si´ wynagrodzenie,
ustalone na podstawie oferty wykonawcy wy∏onionego w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego. 
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w konkretnej kwocie
okreÊlane jest mianem wynagrodzenia rycza∏towego. Konsekwencjà charakteru
wynagrodzenia rycza∏towego, jako nale˝noÊci ostatecznie ustalonej w konkretnej
kwocie w chwili zawierania umowy, jest jego niezmiennoÊç. Przepis art. 632 §
1 KC wprowadza zakaz podwy˝szania wynagrodzenia rycza∏towego. 

Wynagrodzenie to stosuje si´ na ogó∏ w prostszych sytuacjach, w których u∏a-
twiona jest ocena wartoÊci dzie∏a przez obie strony, a margines nieprzewidywal-
nych elementów jest niewielki. Przyjmujàcy zamówienie, jako profesjonalista,
powinien zatem oceniç op∏acalnoÊç wykonania dzie∏a za uzgodnione wynagro-
dzenie, choçby w chwili zawierania umowy (np. ze wzgl´du na nietypowy charak-
ter zamawianego dzie∏a) nie mo˝na by∏o w pe∏ni przewidzieç niezb´dnego „na-
k∏adu prac”.

WysokoÊç wynagrodzenia mo˝e byç okreÊlona tak˝e w sposób poÊredni –
poprzez odes∏anie do cenników, wartoÊci jednostkowych elementów, ceny su-
rowca i materia∏ów, itp. (tzw. wynagrodzenie kosztorysowe). Wynagrodzenie
kosztorysowe przewidywane jest przy zawieraniu umowy najcz´Êciej jedynie
orientacyjnie, np. przez zestawienie planowanej robocizny i przewidywanych
kosztów materia∏owych. Regulacja KC daje mo˝liwoÊç podwy˝szania wynagro-
dzenia kosztorysowego, jednak˝e pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, mo˝li-
we jest podwy˝szenie takiego wynagrodzenia w sytuacji, gdy – co istotne – zesta-
wienie sporzàdzi∏ zamawiajàcy, a ponadto w toku realizacji umowy zajdzie ko-
niecznoÊç przeprowadzenia prac, które nie by∏y przewidziane w zestawieniu prac
planowanych b´dàcych podstawà do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.
Po drugie, gdy zestawienie prac sporzàdzi∏ przyjmujàcy zamówienie – wykonaw-
ca – mo˝liwe jest podwy˝szenie takiego wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy wyko-
nawca przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci nie móg∏ przewidzieç koniecznoÊci
przeprowadzenia takich dodatkowych prac. 

Pami´taç nale˝y, i˝ podwy˝szenie wynagrodzenia oznacza przede
wszystkim przekroczenie granic okreÊlonych w samej umowie w sprawie zamó-
wienia publicznego. Stanowi jednoczeÊnie zmian´ treÊci umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego. Zatem dopuszczalnoÊç podwy˝szenia wynagrodzenia powin-
na byç oceniana przez pryzmat przes∏anek okreÊlonych w art. 144 Pzp.

Kontynuujàc wàtek zmian wynagrodzenia, zwraca si´ uwag´ na po-
glàd, wyra˝ony m.in. przez Jaros∏awa Jerzykowskiego (patrz: Ma∏gorzata Sta-
chowiak i in., „Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz”, str. 496), i˝: „Od
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zmian umowy skutkujàcych podwy˝szeniem wynagrodzenia wykonawcy nale˝y
odró˝niç zmiany wynagrodzenia b´dàce nast´pstwem wprowadzenia przez
strony do umowy klauzul waloryzacyjnych. Przepisy prawa zamówieƒ publicz-
nych ˝adnà miarà nie stojà na przeszkodzie, aby w oparciu o art. 3581 § 2 KC
strony zastrzeg∏y w umowie, ˝e wysokoÊç Êwiadczenia pieni´˝nego zostanie
ustalona wed∏ug innego ni˝ pieniàdz miernika wartoÊci (np. wskaênik inflacji,
klauzula waluty)”.

Z omawianego ogólnego wzorca umowy wynika jedynie ogólnie, i˝ za
wykonanie us∏ug b´dàcych przedmiotem umowy wykonawcy nale˝y si´ wynagro-
dzenie. Precyzyjnie wysokoÊç (kwot´) wynagrodzenia okreÊlajà szczegó∏owe wa-
runki umowy (SWU), z uwzgl´dnieniem rodzaju i specyfiki Êwiadczonych us∏ug.

Przyk∏adowo,
• w umowie na obs∏ug´ prawnà ustalone jest wynagrodzenie w oparciu o staw-

k´ godzinowà za Êwiadczenie us∏ug. JeÊli chodzi o wysokoÊç stawki godzino-
wej jest tu odes∏anie do oferty wykonawcy, w której okreÊlone sà stosowne
kwoty. Obliczenie wynagrodzenia za Êwiadczone us∏ugi nastàpi poprzez po-
mno˝enie liczby godzin poÊwi´conych na okreÊlonà spraw´ przez w∏aÊciwà
stawk´ godzinowej;

• innym sposobem okreÊlenia wynagrodzenia wykonawcy jest wskazanie kon-
kretnej kwoty nale˝nej mu za wykonanie zamówienia za jeden miesiàc Êwiad-
czenia us∏ugi – tak jak w przypadku umowy na us∏ugi administrowania siecià
informatycznà; podobnie w przypadku umowy na us∏ugi ochrony mienia;

• kolejny sposób – w umowie na us∏ugi projektowania i wdro˝enia oprogramo-
wania – to okreÊlenie wynagrodzenia nale˝nego wykonawcy z podzia∏em na
poszczególne elementy czy etapy realizacji zamówienia;

• umowa na us∏ugi w zakresie szkolenia precyzuje wynagrodzenie wykonawcy
poprzez wskazanie ∏àcznej kwoty za realizacj´ wszystkich us∏ug wchodzàcych
w zakres zamówienia;

• mo˝na równie˝ zrezygnowaç ze wskazywania kwoty wynagrodzenia w samej
umowie, odsy∏ajàc do odpowiedniego za∏àcznika regulujàcego t´ kwesti´ – tak
w umowie na s∏ugi organizacji i zarzàdzania targowiskiem.

4.2.10.2. Faktury i warunki p∏atnoÊci

Istotnà kwestià wymagajàcà uregulowania w umowie sà zasady i sposób wysta-
wiania faktur przez wykonawc´ oraz warunki p∏atnoÊci tych faktur. Zagadnienia
te mogà zostaç wyczerpane w samej treÊci umowy, jak równie˝ w za∏àcznikach do
niej, np. harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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W tym miejscu przypomnieç nale˝y obowiàzek, na∏o˝ony przepisami
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 4, poz. 535
z póên. zm.), udokumentowania dokonanej sprzeda˝y towaru lub us∏ugi. Zgodnie
z przepisem art. 106 ust. 1 tej ustawy podatnicy sà obowiàzani wystawiç faktur´
stwierdzajàcà w szczególnoÊci dokonanie sprzeda˝y, dat´ dokonania sprzeda˝y,
cen´ jednostkowà bez podatku, podstaw´ opodatkowania, stawk´ i kwot´ podat-
ku, kwot´ nale˝noÊci oraz dane dotyczàce podatnika i nabywcy. Przy tym, zgod-
nie z § 13 ust. 1 rozporzàdzenia   ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wysta-
wiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do których
nie majà zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 95,
poz. 798) – faktur´ wystawia si´ nie póêniej ni˝ siódmego dnia od dnia wydania
towaru lub wykonania us∏ugi. 

Zapisy umowne dotyczàce wystawiania faktur winny byç dostosowa-
ne do przyj´tej formy i sposobu okreÊlenia wynagrodzenia. W sytuacji, gdy
przewidziane jest wynagrodzenie ∏àczne (w jednej kwocie) za wykonanie ca∏oÊci
zamówienia, zasadne jest wystawienie faktury koƒcowej po zakoƒczeniu realiza-
cji umowy i protokolarnym odbiorze wykonanej us∏ugi. W przypadku okreÊle-
nia wynagrodzenia z podzia∏em na poszczególne elementy czy etapy realizacji
zamówienia, mo˝liwe jest dopuszczenie wystawiania faktur cz´Êciowych po za-
koƒczeniu realizacji i odbiorze danego etapu – tak w umowie na us∏ugi projek-
towania i wdro˝enia oprogramowania, umowie na us∏ugi organizacji i zarzàdza-
nia targowiskiem, umowie na us∏ugi w zakresie szkolenia. W umowach, w któ-
rych przewidziano wynagrodzenie obliczane wed∏ug stawki godzinowej lub
okreÊlono je, podajàc kwot´ nale˝nà miesi´cznie, regulacja dotyczàca faktur
mo˝e przewidzieç ich wystawianie w okresach miesi´cznych – tak w umowie na
obs∏ug´ prawnà, umowie na us∏ugi administrowania siecià informatycznà, umo-
wie na us∏ugi ochrony mienia. 

Ten ostatni sposób jest te˝ w∏aÊciwy przy wszelkiego rodzaju umowach, w któ-
rych w regularnych okresach powtarzane sà tego samego rodzaju dzia∏ania i
czynnoÊci, w szczególnoÊci np. umowa na us∏ugi ochrony mienia.

Umowa powinna równie˝ precyzowaç termin dokonania przez zamawiajàcego
zap∏aty nale˝noÊci wynikajàcej z wystawionej poprawnie faktury. Ma to znaczenie
z uwagi na fakt, i˝ zap∏ata wynagrodzenia jest jednym z obowiàzków zamawiajà-
cego i nie powinien on pozostawaç w zw∏oce w spe∏nieniu tego obowiàzku. 

Terminem okreÊlonym w SWU na dokonanie rozliczeƒ jest 14 dni. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, aby termin ten by∏ d∏u˝szy. 
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Pozostaje jedynie zwróciç uwag´ na obostrzenia wprowadzone ustawà
z 1 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1323 z póên. zm.). Przepisy tej ustawy stanowià, ̋ e je˝eli strony w umowie prze-
widzia∏y termin zap∏aty d∏u˝szy ni˝ 30 dni, wierzyciel mo˝e ˝àdaç odsetek ustawo-
wych za okres poczàwszy od 31. dnia po spe∏nieniu swojego Êwiadczenia niepieni´˝-
nego i dor´czeniu d∏u˝nikowi faktury lub rachunku do dnia zap∏aty, ale nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia wymagalnoÊci Êwiadczenia pieni´˝nego (czyli dnia pisemnego wezwania
d∏u˝nika do zap∏aty, np. dor´czenia faktury). 

Powy˝sze oznacza, ˝e w sytuacji, gdy zamawiajàcy okreÊli w projekcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego termin p∏atnoÊci nale˝noÊci wynikajàcych
z faktur na wi´cej ni˝ 30 dni, musi liczyç si´ z nast´pujàcymi konsekwencjami:
po pierwsze – z mo˝liwoÊcià za˝àdania przez wykonawc´ odsetek za okres powy-

˝ej tych 30 dni do dnia zap∏aty przewidzianego w umowie, a wi´c z konieczno-
Êcià wydatkowania dodatkowych Êrodków finansowych – nieplanowanych
przecie˝ i wy˝szych ni˝ cena oferty wykonawcy;

po drugie – zak∏adajàc d∏u˝szy termin i przewidujàc okolicznoÊci, o których mo-
wa wy˝ej, powinien do wartoÊci szacunkowej zamówienia – ustalanej przed
wszcz´ciem post´powania – doliczyç kwot´ maksymalnà odsetek. 

4.2.10.3. Podatki i nale˝noÊci

Wynagrodzenie wykonawcy powinno byç wynagrodzeniem za kompleksowe wy-
konanie umowy, obejmujàcym wszystkie obowiàzujàce podatki (w szczególnoÊci
VAT), op∏aty celne, inne op∏aty, obcià˝enia i nale˝noÊci zwiàzane z wykonaniem
us∏ug. W umowie nale˝y wyraênie okreÊliç wszystkie sk∏adniki wynagrodzenia. 

Ogólne warunki umowy wskazujà, ˝e wynagrodzenie wykonawcy obej-
muje wszystkie nale˝noÊci, c∏a, op∏aty i inne obcià˝enia przewidziane przepisami
praw i zwiàzane ze Êwiadczonà us∏ugà oraz nale˝ne podatki – z wyjàtkiem podat-
ku VAT. Ta ostatnia kwestia jest uregulowana odr´bnie, przede wszystkim z uwa-
gi na mo˝liwoÊç zmiany stawki tego podatku.

W tym kontekÊcie i w nawiàzaniu do dopuszczalnoÊci zmiany wynagro-
dzenia zasadne jest nadto wskazanie, i˝ w niektórych wypadkach zmiana wyna-
grodzenia spowodowana zmianà stawki podatku VAT uznawana jest za dopusz-
czalnà na gruncie Pzp. Wedle opinii Urz´du Zamówieƒ Publicznych:
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„w opinii Urz´du Zamówieƒ Publicznych mo˝liwoÊç dokonania na podsta-
wie art. 144 ust. 1 ustawy zmian umowy o zamówienie publiczne w przypad-
ku ustawowej zmiany stawki podatku VAT istnieje w sytuacji ∏àcznego spe∏-
nienia dwóch przes∏anek:
1.) gdy istnieje obiektywna koniecznoÊç wprowadzenia zmian, np. gdy spe∏-

nienie Êwiadczenia by∏oby po∏àczone z nadmiernymi trudnoÊciami albo
grozi∏oby jednej ze stron ra˝àcà stratà w rozumieniu art. 3571 k. c.,

2.) zmiana wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç
w momencie zawarcia umowy”.

Opinia dost´pna jest na stronie internetowej Urz´du Zamówieƒ Publicznych
www.uzp.gov.pl/prawo.

4.2.10.4. Odsetki za opóênienie

W konsekwencji wprowadzonych do umowy zapisów w zakresie warunków p∏at-
noÊci wynagrodzenia nale˝nego wykonawcy zamawiajàcy – pozostajàcy w zw∏oce
z realizacjà p∏atnoÊci – zobowiàzany jest do zap∏aty odsetek za opóênienie.

Je˝eli w SWU nie zostanie wskazana wysokoÊç odsetek lub podstawa do ich
obliczenia, zamawiajàcy jest zobowiàzany do zap∏aty odsetek ustawowych. 

4.2.11. Opóênienie wykonawcy, kary umowne i odstàpienie od umowy

4.2.11.1. Opóênienie wykonawcy

Wykonawca zobowiàzany jest wykonaç przedmiot zamówienia w terminie
okreÊlonym w umowie. 

Je˝eli wykonawca stwierdzi, ˝e zachodzà okolicznoÊci dajàce podstaw´ do
oceny, ˝e nie wykona on Êwiadczenia w terminie, b´dzie zobowiàzany do nie-
zw∏ocznego zawiadomienia zamawiajàcego o niebezpieczeƒstwie wystàpienia
opóênienia. Zawiadomienie to musi byç dokonane na piÊmie oraz okreÊlaç praw-
dopodobny czas opóênienia i jego przyczyn´. Wykonawca ma na ten temat naj-
lepszà wiedz´, niewàtpliwie wi´kszà ni˝ zamawiajàcy. Stwierdzenie wystàpienia
opóênieƒ przez zamawiajàcego jest bardziej prawdopodobne w sytuacji, gdy
strony sporzàdzi∏y harmonogram realizacji umowy i jest on za∏àcznikiem do
umowy. Zamawiajàcy ma wtedy pe∏niejszà mo˝liwoÊç monitorowania post´pów
wykonywania zamówienia. Ta mo˝liwoÊç nie zwalnia jednak wykonawcy z obo-
wiàzku dokonania zawiadomienia.

Zawiadomienie o niebezpieczeƒstwie wystàpienia opóênienia wyko-
nawcy ze spe∏nieniem Êwiadczenia nie ogranicza ani nie wy∏àcza regulacji umow-
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nych dotyczàcych zastrze˝enia kar umownych na wypadek zw∏oki wykonawcy
w wykonywaniu umowy czy te˝ prawa zamawiajàcego do odstàpienia od umowy
spowodowanego takà zw∏okà. 

Ze wzgl´du na powy˝sze ogólne warunki umowy przewidujà, ˝e w przy-
padku opóênienia wykonawcy w wykonaniu umowy zamawiajàcy wyznaczy mu
dodatkowy termin na spe∏nienie Êwiadczenia – mo˝e przy tym ˝àdaç kary umow-
nej zastrze˝onej na ten wypadek. W sytuacji, gdy opóênienie wykonawcy przekra-
cza okreÊlonà liczb´ dni – w tym wypadku 30 – zamawiajàcemu przys∏ugiwaç b´-
dzie prawo do odstàpienia od umowy z zachowaniem roszczenia o zap∏at´ kar
umownych nale˝nych mu za okres od powstania opóênienia do dnia odstàpienia
od umowy. Jest to uprawnienie zamawiajàcego, nie obowiàzek. Zatem od oceny
sytuacji przez zamawiajàcego i jego decyzji b´dzie zale˝eç, czy skorzysta z przy-
s∏ugujàcego mu prawa. 

4.2.11.2. Kary umowne

Zgodnie z regulacjà KC (art. 483), zastrze˝enie kary umownej zale˝y wy∏àcz-
nie od woli samych stron. Wbrew swej nazwie kara umowna nie jest karà w Êci-
s∏ym tego s∏owa znaczeniu, lecz jedynie zastrze˝onà sankcjà cywilnoprawnà na
wypadek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania. Ponadto –
sankcjà oznaczonà w pieniàdzu, chyba ˝e w ramach swobody umów wierzyciel za-
strze˝e sobie inne Êwiadczenie. 

Z przepisu art. 483 § 1 wynika, ˝e kara umowna ma na celu naprawienie szko-
dy, jest zatem swoistà postacià odszkodowania. 

Kara umowna mo˝e obejmowaç trzy grupy zdarzeƒ, a mianowicie: 
a) niewykonanie zobowiàzania, 
b) nienale˝yte wykonanie zobowiàzania w ogólnoÊci,
c) konkretne uchybienia w zakresie sposobu wykonania zobowiàzania (np. co do

czasu, jakoÊci). 
W jednej umowie mo˝na przewidzieç odr´bnà kar´ za niewykonanie, a od-

r´bnà za nienale˝yte wykonanie zobowiàzania. Mo˝na te˝ ∏àczyç kary za ró˝ne
tytu∏y.

Na ogó∏ wysokoÊç kary okreÊla si´ procentowo w odniesieniu do wartoÊci
Êwiadczenia lub Êwiadczenia zaleg∏ego bàdê te˝ wed∏ug konkretnej stawki pomno-
˝onej przez dni zw∏oki.

PodkreÊliç nale˝y, i˝ kara umowna mo˝e zostaç zastrze˝ona wy∏àcznie
w odniesieniu do zobowiàzania niepieni´˝nego.
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Poglàd ten poparty jest orzecznictwem Sàdu Najwy˝szego. M.in. w uza-
sadnieniu uchwa∏y z 26 wrzeÊnia 1969 r., sygn. akt III CZP 8/69 Sàd Najwy˝szy
stwierdzi∏: „Z przepisu bowiem art. 483 § 1 KC, który okreÊla przes∏anki kary
umownej, wynika mo˝liwoÊç zastrze˝enia takiego Êwiadczenia jedynie na wypa-
dek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania niepieni´˝nego.
Zarówno sformu∏owanie tego przepisu, jak i le˝àca u jego podstawy myÊl ustawo-
dawcza wskazujà na to, ˝e jest to przepis iuris cogentis w tym sensie, i˝ wy∏àcza za-
strze˝enie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania pieni´˝nego”. 

W analizowanym wzorcu umownym kara umowna przewidziana zo-
sta∏a w sytuacji opóênienia si´ wykonawcy w spe∏nieniu Êwiadczenia. Przy tym,
w przypadku opóênienia przekraczajàcego 30 dni, zamawiajàcy b´dzie mia∏
prawo – oprócz za˝àdania od wykonawcy zap∏aty kary umownej – odstàpienia
od umowy. 

4.2.11.3. Odstàpienie od umowy

Odstàpienie od umowy oznacza kompetencj´ jednej strony umowy do spowo-
dowania ustania istniejàcego stosunku prawnego (umowy) poprzez z∏o˝enie
oÊwiadczenia drugiej stronie tego stosunku i to bez koniecznoÊci uzyskiwania jej
zgody na skutek w postaci ustania. Na gruncie prawa cywilnego takie uprawnie-
nie zaliczane jest do tzw. uprawnieƒ kszta∏tujàcych. 

KC zastrzega prawo do odstàpienia od umowy wzajemnej w przypadku niena-
le˝ytego wykonania umowy przez d∏u˝nika oraz w przypadku braku koniecznego
wspó∏dzia∏ania po stronie wierzyciela. 

Pzp w art. 145 przyznaje – wy∏àcznie zamawiajàcemu – prawo do odstàpienia
od umowy w celu ochrony interesu publicznego przed wykonaniem zb´dnych
Êwiadczeƒ. Ponadto, ogranicza roszczenia wykonawcy w przypadku dokonania ta-
kiego odstàpienia przez zamawiajàcego – wykonawca mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie wy-
nagrodzenia z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy (do chwili odstàpienia). 

W wyroku Sàdu Najwy˝szego z 10 kwietnia 2003 r. sygn. akt III CKN
1320/00 (wydanym pod rzàdami ustawy z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicz-
nych, zachowujàcym aktualnoÊç w obecnym stanie prawnym) Sàd potwierdzi∏, i˝
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie wy∏àczajà wynikajàcych z prze-
pisów KC uprawnieƒ obu stron do odstàpienia od umowy. 
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A zatem, prawo odstàpienia od umowy – w granicach okreÊlonych w KC – mo-
˝e byç w niej zastrze˝one zarówno dla zamawiajàcego, jak i wykonawcy. Nie zmie-
nia to faktu, i˝ zamawiajàcy – bez wzgl´du na istnienie czy brak takich zastrze˝eƒ
– zachowuje prawo odstàpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego na
podstawie art. 145 Pzp.

Odstàpienie od umowy powoduje unicestwienie zobowiàzania wynika-
jàcego z umowy. Umowa przestaje wiàzaç strony z mocà wstecznà – ze skutkiem
ex tunc – a wi´c tak, jak gdyby nie by∏a zawarta. 

Wedle uregulowaƒ zawartych w KC, w razie odstàpienia od umowy przez jednà
ze stron w przypadkach okreÊlonych w KC, ka˝da ze stron obowiàzana jest zwróciç
drugiej stronie to, co ju˝ Êwiadczy∏a i jest jednoczeÊnie zwolniona z obowiàzku dal-
szych Êwiadczeƒ (art. 494 KC). Ka˝dej ze stron przys∏uguje przy tym prawo zatrzy-
mania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego Êwiadczenia albo
nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. W przypadku umowy wzajemnej (a takà jest
umowa w sprawie zamówienia publicznego) wierzyciel, który odst´puje od umowy,
mo˝e ˝àdaç naprawienia szkody wynik∏ej z niewykonania umowy. Odszkodowanie
takie ma naprawiç szkod´ wynik∏à z niewykonania umowy. 

W sytuacji, gdy od umowy odst´puje zamawiajàcy na podstawie przepisu
art. 145 Pzp, wykonawcy nie przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze (art. 145
ust. 2 ustawy). Wykonawca ma prawo wy∏àcznie do wynagrodzenia nale˝nego
z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy. 

W tym miejscu przytoczyç mo˝na poglàd, wyra˝ony m.in. przez Jaro-
s∏awa Jerzykowskiego (patrz: Ma∏gorzata Stachowiak i in., „Prawo zamówieƒ pu-
blicznych. Komentarz”, str. 501), i˝: „Wykonawcy nie s∏u˝y roszczenie o odszko-
dowanie jedynie w przypadku prawid∏owego odstàpienia od umowy na podstawie
art. 145 ust. 1. Zamawiajàcy, który nie Êwiadczy, bezpodstawnie powo∏ujàc si´ na
omawianà przes∏ank´, popada w zw∏ok´”.

Przedmiotowy wzorzec przewiduje prawo odstàpienia od zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego nast´pujàcym podmiotom w nast´pu-
jàcych sytuacjach:

1. Zamawiajàcy ma prawo odstàpienia od umowy:
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a) w przypadku, gdy opóênienie wykonawcy w spe∏nieniu Êwiadczenia wynika-
jàcego z tej umowy przekroczy 30 dni;

b) w przypadku okreÊlonym w art. 145 Pzp, tj. w razie wystàpienia istotnej
zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie umowy nie le˝y w intere-
sie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili jej zawarcia.

W obu przypadkach odstàpienie winno byç dokonane przez zamawiajàcego na
piÊmie. JeÊli chodzi o termin na odstàpienie – o ile w drugiej sytuacji sama
ustawa narzuca zamawiajàcemu termin na odstàpienie, o tyle w drugiej ma on
swobod´ w ustaleniu momentu odstàpienia: w ka˝dej chwili po przekroczeniu
przez wykonawc´ 30. dnia opóênienia w realizacji umowy zamawiajàcy mo˝e
odstàpiç od tej umowy .

2. Obie strony umowy – zamawiajàcy oraz wykonawca – w nast´pujàcych sytu-
acjach mogà (z zachowaniem innych praw przys∏ugujàcych im w zwiàzku z na-
ruszeniem przez drugà stron´ postanowieƒ umowy) odstàpiç od umowy za pi-
semnym powiadomieniem drugiej:
a) wobec drugiej strony otwarta zosta∏a likwidacja lub z∏o˝ony zosta∏ wniosek

o og∏oszenie jej upad∏oÊci – w ka˝dej chwili po uzyskaniu informacji
o otwarciu likwidacji lub z∏o˝eniu wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci;

b) po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia zawieszenia realizacji obowiàzków
drugiej strony wynikajàcych z umowy w rezultacie wystàpienia tzw. si∏y wy˝-
szej, je˝eli przed up∏ywem powy˝szego terminu nie ustanie dzia∏anie si∏y
wy˝szej;

c) po ustaniu dzia∏ania si∏y wy˝szej druga strona, w ciàgu okresu wskazanego
w szczegó∏owych warunkach umowy dotyczàcej konkretnej us∏ugi, nie przy-
stàpi∏a niezw∏ocznie do wykonania umowy lub nie spe∏ni∏a swojego Êwiad-
czenia wynikajàcego z niniejszej umowy – w ka˝dej chwili po up∏ywie okre-
su (terminu) wskazanego w szczegó∏owych warunkach konkretnej umowy.

Strony – na zasadzie swobody umów oraz z uwzgl´dnieniem przepisów Pzp –
mogà uregulowaç kwestie zwiàzane z odstàpieniem od umowy w zale˝noÊci od
potrzeb zwiàzanych z realizacjà konkretnego zamówienia. 

W tym miejscu wspomnieç mo˝na równie˝ o mo˝liwoÊci zastrze˝enia w umo-
wie kary umownej na wypadek odstàpienia od umowy.

4.2.12. PoufnoÊç

Zgodnie z przepisem art. 139 ust. 3 Pzp umowa w sprawie zamówienia jest jaw-
na. Przepis ten wyra˝a zasad´ jawnoÊci umów, b´dàcà naturalnà konsekwencjà
podstawowej zasady jawnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Umowa taka podlega udost´pnianiu na zasadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z 6 wrzeÊnia 2001r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 z póên. zm.). Wedle art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy udost´pnienie umów
w prawach zamówieƒ publicznych podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach
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okreÊlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie in-
nych tajemnic ustawowo chronionych, w tym ze wzgl´du na prywatnoÊç osoby fi-
zycznej lub tajemnic´ przedsi´biorcy.

Zastosowanie b´dà wi´c mia∏y:
• ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 1,

poz. 95 z póên. zm.),
• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.

z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póên. zm.),
• ustawa z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póên. zm.). 
Nale˝y bowiem pami´taç o tym, i˝ cz´Êcià (za∏àcznikiem) umowy w sprawie za-

mówienia publicznego jest oferta wykonawcy. Wykonawca zaÊ, zgodnie z przepisa-
mi prawa, mo˝e zastrzec w swojej ofercie okreÊlone informacje, które stanowià ta-
jemnic´ przedsi´biorstwa i nie mogà podlegaç ujawnieniu (art. 96 ust. 4 Pzp).

Bioràc pod uwag´ konstrukcj´ i cel Pzp, a tak˝e stosujàc wyk∏adni´ systemo-
wà, wydaje si´ zasadne uznanie, i˝ obowiàzek (okreÊlony w art. 139 ust. 3 ustawy)
udost´pnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego obcià˝a tylko zamawia-
jàcego. Brak jest wyra˝enia w odniesieniu do wykonawcy wyraênego obowiàzku
udost´pniania umowy, zatem obowiàzku zamawiajàcego nie mo˝na rozszerzaç na
wykonawc´. Pzp nie normuje przecie˝ obowiàzków wykonawcy, który ubiega si´
o zamówienie publiczne, lecz obowiàzki zamawiajàcego przygotowujàcego, prze-
prowadzajàcego i udzielajàcego takiego zamówienia. 

Z uwagi na powy˝sze w∏aÊciwe wydaje si´ zastrze˝enie w analizowanym
wzorcu umownym, i˝:
• wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajàcego, ujawniç

treÊci umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru lub infor-
macji dostarczonej przez zamawiajàcego lub na jego rzecz w zwiàzku z tà umo-
wà jakiejkolwiek osobie trzeciej;

• wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajàcego, wyko-
rzystywaç jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powy-
˝ej, w innych celach ni˝ wykonanie umowy;

• dokumenty inne ni˝ umowa oraz wskazane powy˝ej pozostajà w∏asnoÊcià za-
mawiajàcego i podlegajà zwrotowi na ˝àdanie zamawiajàcego wraz ze wszyst-
kimi kopiami oraz noÊnikami, na których dokumenty zosta∏y zapisane w wer-
sji elektronicznej po zakoƒczeniu realizacji umowy.

Nadto nale˝y pami´taç, i˝ jawnoÊç dotyczy umowy wraz z wszystkimi jej za-
∏àcznikami (z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ, o których mowa wy˝ej), a nie doku-
mentów, informacji danych i innych powsta∏ych w wyniku realizacji tej˝e umowy.
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4.2.13. Rozstrzyganie sporów

Zamawiajàcy i wykonawca powinni zgodnie zmierzaç w swoich dzia∏aniach do
nale˝ytej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednak˝e w sytuacji
wystàpienia sporu powsta∏ego pomi´dzy nimi lub te˝ pomi´dzy zamawiajàcym
a podwykonawcà istotne jest uregulowanie zasad post´powania, by w jak najszyb-
szy, zadowalajàcy strony i zgodny z umowà sposób spór za˝egnaç lub rozstrzygnàç. 

Ogólne warunki umowy przewidujà, i˝ wszelki spory powsta∏e pomi´dzy strona-
mi na tle realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego b´dà w pierwszej ko-
lejnoÊci rozstrzygane polubownie, na drodze bezpoÊrednich negocjacji. BezpoÊred-
nich, a wi´c jedynie mi´dzy zainteresowanymi stronami. Ten tryb ma zapewniç szyb-
koÊç w dzia∏aniu poprzez mo˝liwoÊç natychmiastowego podj´cia rozmów, a tak˝e
zapobiec udzia∏owi osób czy podmiotów trzecich w sporze mi´dzy stronami. 

Je˝eli jednak zamawiajàcy i wykonawca nie sà w stanie dojÊç do porozumienia
w okreÊlonym, umownym terminie – na przyk∏ad 30 dni – umowa daje ka˝dej ze
stron mo˝liwoÊç do poddania sporu pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego lub
sàdu powszechnego, wskazanych w SWU.

Problematyk´ sàdownictwa polubownego omawiamy szczegó∏owo w pkt 7.1.3.
ppkt 2.8. Poradnika.

4.2.14. Upowa˝nieni przedstawiciele

Ka˝da ze stron w ramach realizacji umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go jest obowiàzana do podejmowania okreÊlonych dzia∏aƒ i czynnoÊci. Te dzia∏a-
nia i czynnoÊci odnoszà skutek wobec drugiej strony, ale tak˝e wobec strony, któ-
ra je wykona∏a. Wobec powy˝szego istotne jest, aby i zamawiajàcy, i wykonawca
mieli ÊwiadomoÊç i pewnoÊç, ˝e dzia∏ania te sà zgodne z ich wolà i umowà. 

Takiemu celowi s∏u˝y omawiany punkt umowy. Precyzuje on, i˝ wszel-
kie dzia∏ania zwiàzane z realizacjà umowy, sk∏adane oÊwiadczenia i tworzone do-
kumenty mogà byç podejmowane lub sporzàdzane przez osoby wskazane przez
zamawiajàcego i wykonawc´ jako ich przedstawiciele. 

Konkretyzacja tych osób, tzn. wskazanie personaliów, ma miejsce w SWU.

4.2.15. Zawiadomienia

W celu unikni´cia nieporozumieƒ i wyposa˝enia si´ w nale˝ytà wiedz´ o sta-
nie realizacji umowy strony powinny wyraênie uregulowaç sposób i zasady komu-
nikowania si´ i przesy∏ania dokumentów, oÊwiadczeƒ, informacji. 
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Dopuszczalnà formà przekazywania informacji przez strony jest forma
pisemna, natomiast sposoby przesy∏ania tych informacji to: 1) list polecony, 
2) przesy∏ka kurierska, 3) faks. SWU okreÊlajà, jak i na jaki adres ma byç kiero-
wana korespondencja do ka˝dej ze stron. 

Ogólny wzorzec umowy reguluje równie˝ kwesti´, z jakà chwilà informacja
przekazana przez stron´ odnosi skutek – zgodnie z zapisem zawiadomienie
skutkuje w momencie dor´czenia go danej ze stron lub z datà podanà na zawia-
domieniu, w zale˝noÊci od tego, który z tych terminów jest póêniejszy. A zatem
w przypadku przes∏ania korespondencji listem poleconym – zawiadomienie
skutkuje z chwilà potwierdzenia odbioru tego listu przez stron´, a nie z datà
widniejàcà na zawiadomieniu. Ten drugi termin mo˝e byç skuteczny, jeÊli zawia-
domienie przekazane jest faksem tego samego dnia, którego sporzàdzono za-
wiadomienie.

4.2.16. Si∏a wy˝sza

W pewnych sytuacjach wykonanie umowy, w tym równie˝ nale˝yte wykonanie
umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest niemo˝liwe, niezale˝nie od woli
i zachowania stron, z powodu jakichÊ, dzia∏aƒ zewn´trznych. Na gruncie prawa cy-
wilnego takie zewn´trzne dzia∏anie, niepodlegajàce unicestwieniu czy ogranicze-
niu przez strony, okreÊlane jest mianem „si∏y wy˝szej”. 

Wzorzec umowy zawiera definicj´ si∏y wy˝szej dla potrzeb tej umowy,
okreÊlajàc si∏´ wy˝szà jako zdarzenie, którego wystàpienie jest niezale˝ne od stron
umowy i któremu strony nie mogà zapobiec przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci.
Mo˝e nim byç w szczególnoÊci wojna, stan nadzwyczajny, kl´ska ˝ywio∏owa, epide-
mia, ograniczenia zwiàzane z kwarantannà, embargo, rewolucje, zamieszki, strajki.

Wedle orzeczenia Sàdu Najwy˝szego z 7 lutego 1953 r. sygn. akt
I C 60/53 „Podstawowà przes∏ankà poj´cia si∏y wy˝szej jest dzia∏anie tej si∏y z ze-
wnàtrz (…)” 

W innym orzeczeniu Sàd Apelacyjny w Gdaƒsku (wyrok z 13 paêdziernika
1992 r. sygn. akt ACr 407/92) stwierdzi∏, i˝ „si∏´ wy˝szà w orzecznictwie i doktry-
nie wià˝e si´ z dzia∏aniem si∏ przyrody – gwa∏townym, nieoczekiwanym i niemo˝-
liwym do zapobie˝enia. Do si∏y wy˝szej natomiast nie zalicza si´ nadzwyczajnych
zjawisk (zmian) natury spo∏ecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej”.
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Wystàpienie si∏y wy˝szej i jej wp∏yw na zw∏ok´ w realizacji umowy powoduje
wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci strony pozostajàcej w takiej zw∏oce. Przy tym doty-
czy to zarówno zamawiajàcego, jak i wykonawcy.

OdpowiedzialnoÊç którejkolwiek ze stron za niewykonanie lub nienale˝yte wy-
konanie umowy spowodowane dzia∏aniem si∏y wy˝szej jest wy∏àczona jedynie wte-
dy, gdy pomi´dzy zdarzeniem majàcym cechy si∏y wy˝szej a powstaniem szkody
w wyniku niewykonania/nienale˝ytego wykonania umowy zachodzi bezpoÊredni
zwiàzek przyczynowy. JednoczeÊnie szkoda taka powsta∏a w momencie dzia∏ania
si∏y wy˝szej.

Stanowisko takie reprezentuje m.in. Krzysztof Ko∏akowski w „Komen-
tarzu do Kodeksu cywilnego. Ksi´ga trzecia: Zobowiàzania”, tom I, wydanie
5, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004 r., str 366.

Wedle wyroku Sàdu Najwy˝szego z 28 wrzeÊnia 1971 r., sygn. akt II
388/71: 

„Nie mo˝na powo∏ywaç si´ na si∏´ wy˝szà jako na okolicznoÊç wy∏àczajàcà
odpowiedzialnoÊç wtedy, gdy szkoda powsta∏a w wyniku nieusuni´cia zagra-
˝ajàcych bezpieczeƒstwu skutków dzia∏ania si∏y wy˝szej, je˝eli mo˝na im za-
pobiec przez ich zlikwidowanie lub przez skuteczne ostrze˝enie przed gro-
˝àcym niebezpieczeƒstwem za pomocà powszechnie przyj´tych Êrodków”.

Na czas dzia∏ania si∏y wy˝szej obowiàzki strony, która si´ na t´ si∏´ wy˝-
szà powo∏uje, ulegajà zawieszeniu. Brak wykonywania obowiàzków nie skutkuje
przy tym utratà zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, naliczeniem kar
umownych ani wypowiedzeniem umowy z uwagi na niewywiàzanie si´ strony
z obowiàzków.

Po ustàpieniu si∏y wy˝szej strona ta b´dzie zobowiàzana do niezw∏ocznego
przystàpienia do kontynuowania realizacji umowy. 

O zajÊciu si∏y wy˝szej strona, która si´ na nià powo∏uje, zobowiàzana jest nie-
zw∏ocznie zawiadomiç drugà stron´. JeÊli w odpowiedzi na takie zawiadomienie
otrzyma informacj´ o sposobie dalszego post´powania, winna zastosowaç si´ do
wskazówek . Je˝eli takich wskazówek nie otrzyma, powinna kontynuowaç wyko-
nywanie swoich obowiàzków w takim zakresie, w jakim jest to mo˝liwe i uzasad-
nione sposobem oddzia∏ywania si∏y wy˝szej. Jest równie˝ zobowiàzana do podj´-
cia wszelkich dzia∏aƒ, nie tylko okreÊlonych umowà, które zmierzaç b´dà do wy-
konania umowy, a nie wstrzymuje tych dzia∏aƒ si∏a wy˝sza. 
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4.2.17. Prawo w∏aÊciwe, j´zyk, egzemplarze umowy i zmiany umowy

4.2.17.1. Prawo umowy 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umowà skonstruowa-
nà zgodnie z przepisami Pzp oraz w oparciu o KC. Podlega prawu polskiemu.
Wszelkie ustalenia, interpretacje w zakresie wykonywania tej umowy b´dà doko-
nywane zgodnie z prawem polskim. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy
wykonawcà jest podmiot zagraniczny.

Umowa reguluje szczegó∏owo istotne materie zwiàzane z realizacjà zamówie-
nia. W sprawach w niej nieuregulowanych odsy∏a do Pzp oraz – w zakresie ele-
mentów, o których ustawa nie wspomina – do KC.

4.2.17.2. J´zyk umowy

J´zykiem umowy jest j´zyk polski. W przypadku gdy wykonawcà b´dzie
podmiot zagraniczny, szczegó∏owe warunki konkretnej umowy (SWU) mogà do-
puÊciç sporzàdzenie umowy w innej wersji j´zykowej – j´zyku wykonawcy. Przy
tym zapisane jest zastrze˝enie, i˝ w razie rozbie˝noÊci pomi´dzy wersjami roz-
strzygajàca jest wersja polska. W takiej sytuacji, gdy t∏umaczenie nie zosta∏o do-
konane poprawnie treÊciowo i wynikajà z tego faktu rozbie˝noÊci w rozumieniu
i interpretacji poszczególnych zapisów – o ich kszta∏cie przesàdza polska wersja
umowy i dotyczàce jej zasady interpretacji. 

4.2.17.3. Egzemplarze umowy

Liczba egzemplarzy umowy zale˝y od decyzji stron. Oczywistym jest, i˝
ka˝da ze stron musi posiadaç swój egzemplarz. Cz´sto jednak zarówno zamawia-
jàcemu, jak i wykonawcy niezb´dne jest kilka egzemplarzy umowy. 

Liczb´ egzemplarzy, w których umow´ sporzàdzono, okreÊlajà ostatecznie
SWU.

Nale˝y pami´taç, ˝e w sytuacji, gdy umowa sporzàdzana jest w j´zyku polskim
i j´zyku obcym, obie strony umowy powinny posiadaç co najmniej po jednym eg-
zemplarzu obu wersji j´zykowych umowy.
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4.2.17.4. Dopuszczalne formy zmiany umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umowà zawartà w for-
mie pisemnej. Z uwagi na szczególny sposób jej zawierania, okreÊlone prawa,
obowiàzki i warunki zwiàzane z jej zawarciem i wykonaniem wynikajàce z Pzp,
forma pisemna jest tu niejako obowiàzkowa. Nast´pstwem tego jest okolicznoÊç,
i˝ wszelkie zmiany umowy wymagajà formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci
zmian dokonanych w innej formie.

Pami´taç przy tym nale˝y, ˝e zmiany umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go mogà byç dokonane wy∏àcznie w sytuacjach i przy spe∏nieniu przes∏anek okre-
Êlonych w ustawie Pzp.



Rozdzia∏ 5.
Wzory umów na dostawy

5.1. Zagadnienia ogólne

5.1.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Zagadnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego omawiamy szczegó∏o-
wo w pkt 4.1.2 Poradnika.

5.1.2. Dostawy

Odnoszàc si´ do definicji dostawy w Pzp, warto w kilku s∏owach wspomnieç
o wybranych podstawach nabywania rzeczy, praw, dóbr – umowie najmu, dzier-
˝awy, sprzeda˝y, dostawy. Wszystkie te umowy nale˝à do grupy umów o prze-
niesienie praw.

Umowa najmu – polega na tym, ˝e wynajmujàcy obowiàzuje si´ oddaç najem-
cy rzecz do u˝ywania przez czas oznaczony (z uwagi na regulacj´ art. 142 Pzp),
a najemca zobowiàzuje si´ p∏aciç wynajmujàcemu umówiony czynsz. Celem naj-
mu jest zatem korzystanie z cudzej rzeczy, a nie przew∏aszczenie rzeczy po∏àczo-
ne z jej trwa∏ym wyzbyciem si´ przez wynajmujàcego. Przedmiotem najmu mogà
byç wy∏àcznie rzeczy – ruchome i nieruchomoÊci. Wynajmujàcy nie musi byç w∏a-
Êcicielem rzeczy wynajmowanej.

Umowa dzier˝awy – zgodnie z regulacjà KC przez umow´ dzier˝awy wydzier-
˝awiajàcy zobowiàzuje si´ oddaç dzier˝awcy rzecz do u˝ywania i pobierania po-
˝ytków przez czas oznaczony, a dzier˝awca zobowiàzuje si´ p∏aciç wydzier˝awia-
jàcemu umówiony czynsz. Funkcjà dzier˝awy jest czerpanie po˝ytków z cudzej
rzeczy. Przedmiotem dzier˝awy mogà byç rzeczy prawa.

Wydzier˝awiajàcy nie musi byç w∏aÊcicielem lub osobà rzeczowo uprawnio-
nà do przedmiotu dzier˝awy. Wystarczy, je˝eli faktycznie w∏ada rzeczà i zapew-
nia dzier˝awcy mo˝liwoÊç korzystania i czerpania po˝ytków z przedmiotu
dzier˝awy. 
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Pami´taç nale˝y przy tym o regulacji zawartej w art. 4 pkt 3 lit. i) Pzp,
stanowiàcej, i˝ do zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest nabycie –
w drodze umowy najmu i dzier˝awy – w∏asnoÊci nieruchomoÊci nie stosuje si´
przepisów tej˝e ustawy.

Umowa sprzeda˝y – sprzedawca zobowiàzuje si´ przenieÊç na kupujàcego w∏a-
snoÊç rzeczy i wydaç mu rzecz, a kupujàcy zobowiàzuje si´ rzecz odebraç i zap∏a-
ciç sprzedawcy cen´.

Umowa dostawy – przez umow´ dostawy dostawca zobowiàzuje si´ do wytworze-
nia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia cz´Êciami albo
periodycznie, a odbiorca zobowiàzuje si´ do odebrania tych rzeczy i zap∏acenia ceny. 

W zakresie umów dotyczàcych sprzeda˝y i dostawy nale˝y zwróciç uwag´ na
istotnà okolicznoÊç. 

Nie budzi wàtpliwoÊci, i˝ istnieje daleko idàce podobieƒstwo pomi´dzy sprze-
da˝à a dostawà. Âwiadczy o tym choçby przepis art. 612 KC, odsy∏ajàcy w spra-
wach nieuregulowanych w art. 605–611 KC (czyli regulujàcych dostaw´) do od-
powiedniego stosowania przepisów o sprzeda˝y. Zarówno dostawa, jak i sprze-
da˝ sà umowami konsensualnymi, odp∏atnymi, wzajemnymi i rodzàcymi skutki
zobowiàzujàce. Dodatkowo umowa sprzeda˝y mo˝e wywo∏aç równoczeÊnie skut-
ki rozporzàdzajàce (art. 105, 510, 1052).

W doktrynie sformu∏owano ogólnà zasad´, zgodnie z którà umowa zobowiàzujà-
ca z regu∏y wywo∏uje skutki rozporzàdzajàce (rzeczowe) – z chwilà zatem zawarcia
umowy sprzeda˝y kupujàcy staje si´ podmiotem sprzedanego mu prawa (chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej). Tak J. Skàpski w „Systemie prawa cywilnego,
tom III, cz. 2: Prawo zobowiàzaƒ, cz´Êç szczegó∏owa”, Ossolineum 1976 r., str. 30.

Jednak˝e przedmiot umowy sprzeda˝y – rzeczy (ÊciÊlej: prawa w∏asnoÊci rzeczy),
energia, prawa majàtkowe zbywalne, zespo∏y rzeczy i praw (np. przedsi´biorstwo, spa-
dek) – nie musi stanowiç w∏asnoÊci sprzedawcy. Sprzedawca mo˝e sprzedaç cudze
rzeczy lub prawa, jeÊli jest do tego upowa˝niony przez uprawnionego bàdê te˝ liczy na
uzyskanie w przysz∏oÊci praw, które zobowiàzuje si´ przenieÊç na kupujàcego. Ponad-
to przedmiot sprzeda˝y mo˝e, ale nie musi istnieç w chwili zawarcia umowy albo mo-
˝e ona dotyczyç rzeczy przysz∏ej, spodziewanej. W tym ostatnim przypadku umowa
zawierana jest pod tzw. warunkiem zawieszajàcym, tj. ˝e rzecz powstanie.

Tymczasem umowny obowiàzek wytworzenia rzeczy b´dàcych przedmiotem
dostawy przesàdza o tym, ˝e powinny to byç rzeczy przysz∏e, jeszcze niewyprodu-
kowane w chwili zawierania umowy. Nadto – co istotne – rzeczy te nie mogà zo-
staç wyprodukowane przez innà osob´ ni˝ dostawca (np. przez niego zakupione).

Ró˝nice te nale˝y braç pod uwag´ przy tworzeniu projektu umowy w sprawie
zamówienia publicznego na dostaw´ w zale˝noÊci od przedmiotu zamówienia.
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5.2. Ogólne i szczegó∏owe warunki umowy na dostaw´

5.2.1. Definicje i postanowienia ogólne

Patrz uwagi do pkt 4.2.1. Poradnika.

5.2.2. Przedmiot umowy, harmonogram, okres obowiàzywania

Towary – rzeczy, prawa, energia, inne dobra – majà byç przez wykonawc´ „do-
starczone” do zamawiajàcego. Wykonawca jest zobowiàzany przenieÊç na zama-
wiajàcego w∏asnoÊç (prawo w∏asnoÊci) do dostarczonych towarów.

Poniewa˝ umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umowà wzajemnà,
obowiàzkiem zamawiajàcego – towarzyszàcym wy˝ej wskazanym obowiàzkom wy-
konawcy – jest odebranie towarów i zap∏ata wynagrodzenia wykonawcy.

Dostarczenie polega na wydaniu rzeczy zamawiajàcemu. Przeniesienie w∏a-
snoÊci oznacza – wraz z wydaniem rzeczy – wydanie Êrodków w∏adztwa nad rze-
czà (przeniesienie posiadania).

Oprócz „dostawy” przedmiotu zamówienia wykonawca mo˝e byç zobowiàzany
do wykonania okreÊlonych us∏ug, które zapewnià nale˝yte funkcjonowanie dostar-
czonych towarów i ich przydatnoÊç dla zamawiajàcego. Wchodzi tu przede wszyst-
kim w gr´ transport towarów do zamawiajàcego (do odpowiedniego miejsca dosta-
wy) oraz ich ubezpieczenie na czas transportu. W wielu sytuacjach sama dostawa
towarów do zamawiajàcego nie gwarantuje mo˝liwoÊci ich wykorzystania przez za-
mawiajàcego. Zdarza si´ tak, i˝ niezb´dny jest monta˝ i instalacja dostarczonych to-
warów w miejscu ich dostawy czy przeprowadzenie szkolenia pracowników zama-
wiajàcego (lub innych wskazanych osób), którzy b´dà pos∏ugiwaç si´ dostarczonymi
towarami. Nierzadko w warunki realizacji zamówienia wpisywany jest obowiàzek
wykonywania przez wykonawc´ napraw i konserwacji dostarczonych towarów. 

Poszczególne us∏ugi „towarzyszàce” dostawie sà niezb´dne w zale˝noÊci od
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Analizowany ogólny wzorzec umowy wÊród us∏ug towarzyszàcych do-
stawie towarów wymienia m.in. monta˝ towarów w miejscu dostawy, dokonywa-
nie konserwacji i napraw dostarczonych towarów w umówionym okresie, prze-
szkolenie personelu zamawiajàcego w zakresie monta˝u, uruchomienia, eksplo-
atacji, konserwacji lub naprawy dostarczonych towarów.

W przypadku umowy, której przedmiotem jest dostawa sprz´tu komputerowe-
go, w zakres us∏ug dodatkowych wchodziç mogà:
• zainstalowanie i uruchomienie sprz´tu komputerowego, b´dàcego przedmio-

tem dostawy, w miejscu dostawy;
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• przekazanie zamawiajàcemu szczególnych instrukcji obs∏ugi i konserwacji dla
ka˝dej w∏aÊciwej jednostki dostarczonego sprz´tu;

• przeszkolenie personelu zamawiajàcego, w miejscu dostawy sprz´tu, w zakresie
monta˝u, uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprz´tu komputerowego.

Oczywiste jest przy tym, i˝ wynagrodzenie za realizacj´ przedmiotu zamówie-
nia, tj. dostaw´ towarów, obejmuje równie˝ wykonanie wszystkich us∏ug towarzy-
szàcych tej dostawie, powiàzanych z nià funkcjonalnie i niezb´dnych do nale˝yte-
go korzystania przez zamawiajàcego z dostarczonych towarów.

Dostawa towarów (oraz Êwiadczenie zwiàzanych z nià us∏ug) mo˝e byç zreali-
zowane jednorazowo lub periodycznie. Przesàdza o tym zamawiajàcy, okreÊlajàc
warunki realizacji zamówienia. W tym drugim przypadku zamawiajàcy z regu∏y
okreÊla terminy, w których nast´powaç majà poszczególne partie dostaw. Pami´-
taç nale˝y przy tym o ograniczeniu wynikajàcym z przepisu art. 142 Pzp (umowa
na czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ cztery lata). 

5.2.3. Warunki dostawy

Dostawa towarów polega na wydaniu przez wykonawc´ okreÊlonych rzeczy,
praw zamawiajàcemu oraz przeniesieniu w∏asnoÊci tych˝e na zamawiajàcego.
Spe∏nienie tego Êwiadczenia mo˝e nastàpiç w miejscu oznaczonym przez zama-
wiajàcego – miejscu dostawy. 

Zgodnie z analizowanym wzorcem ogólnym miejscem dostawy jest sie-
dziba zamawiajàcego. KorzyÊci i ci´˝ary zwiàzane z przedmiotem dostawy oraz
niebezpieczeƒstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy ob-
cià˝a wykonawc´ do chwili wydania go zamawiajàcemu lub osobie przez zamawia-
jàcego wskazanej (upowa˝nionej). Tym samym zamawiajàcy przejmuje odpowie-
dzialnoÊç za przedmiot dostawy z chwilà jego odebrania od wykonawcy. 

Strony mogà oczywiÊcie uregulowaç te kwestie w inny sposób, w zale˝noÊci od
warunków wykonania konkretnego zamówienia. Posi∏kowo mo˝na korzystaç z prze-
pisów art. 544, 545, 547 oraz 548 KC. W szczególnoÊci, z wydaniem rzeczy zwykle
wià˝à si´ koszty, co do ponoszenia których strony mogà przyjàç odpowiednie uzgod-
nienia w umowie. Generalnie koszty wydania obcià˝ajà wykonawc´ (sprzedawc´). Sà
to, przyk∏adowo: koszty zmierzenia (zwa˝enia), opakowania, zabezpieczenia i prze-
s∏ania rzeczy do miejsca spe∏nienia Êwiadczenia, a tak˝e ubezpieczenia na czas prze-
wozu. Je˝eli poza kosztami wydania i odebrania powstajà jeszcze jakieÊ inne koszty
– wykonawca (sprzedawca) ponosi je w po∏owie (np. podatek od nabycia praw ma-
jàtkowych, op∏aty notarialne). Dalej, generalnie koszty odebrania obcià˝ajà zama-
wiajàcego (kupujàcego). Sà to np. koszty zbadania iloÊci i jakoÊci rzeczy, wy∏adun-
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ku, a tak˝e koszty przes∏ania i ubezpieczenia rzeczy w tych przypadkach, kiedy na
podstawie dodatkowego porozumienia stron wykonawca przesy∏a je do miejsca in-
nego ni˝ miejsce spe∏nienia Êwiadczenia. Je˝eli poza kosztami wydania i odebrania
powstajà jeszcze jakieÊ inne koszty, zamawiajàcy (kupujàcy) ponosi je w po∏owie.

Wydanie przez wykonawc´ dostarczonego towaru oraz jego odebranie przez
zamawiajàcego stanowià czynnoÊci faktyczne o wa˝nych skutkach prawnych.
Chwila wydania-odbioru decyduje bowiem o przejÊciu na zamawiajàcego zarów-
no korzyÊci (po˝ytków), jak i ci´˝arów (np. koszty eksploatacji i utrzymania, na-
k∏ady na rzecz, a tak˝e podatki, op∏aty) zwiàzanych z towarem, a tak˝e o przejÊciu
niebezpieczeƒstwa. W konsekwencji do przyj´cia, ˝e towary zosta∏y wydane ze
skutkami z art. 548, nie wystarcza samo tylko zapewnienie kupujàcemu mo˝liwo-
Êci odebrania sprzedanej mu rzeczy.

Tak orzek∏ m.in. Sàd Najwy˝szy w orzeczeniu z 26 listopada 2002r.,
sygn. akt V CKN 1418/00: „Zapewnienie kupujàcemu mo˝liwoÊci odebrania nabytej
rzeczy nie wystarcza do przyj´cia, ˝e rzecz zosta∏a kupujàcemu wydana ze skutkami wy-
nikajàcymi z art. 548 kc”. W uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy: „Powo∏ywany
w kasacji przepis art. 548 kc przewiduje, ˝e je˝eli umowa stron nie stanowi inaczej, nie-
bezpieczeƒstwo przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na kupujàcego z chwilà wyda-
nia rzeczy sprzedanej. Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie rozpoznajàcym niniejszà kasacj´ nie
podziela poglàdu, ˝e przez poj´cie wydania rzeczy sprzedanej wed∏ug art. 548 kc mo˝-
na rozumieç samo zapewnienie kupujàcemu mo˝liwoÊci odebrania nabytej rzeczy. Po-
glàd ten pozostaje w oczywistej sprzecznoÊci z j´zykowym znaczeniem poj´cia «wyda-
nia rzeczy». Nadto nie by∏oby s∏usznym przenoszenie ryzyka utraty rzeczy na kupujàce-
go w sytuacji, gdy rzecz znajduje si´ jeszcze we w∏adaniu sprzedawcy. W konkretnym
przypadku nie nastàpi∏a nawet indywidualizacja rzeczy oznaczonej co do gatunku (…)”.

Moment wydania rzeczy decyduje tak˝e o przejÊciu niebezpieczeƒstwa (ryzy-
ka) przypadkowej (czyli wynik∏ej z przyczyn nieobj´tych odpowiedzialnoÊcià ˝ad-
nej ze stron) utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Incoterms

W przypadku dostawy realizowanej w obrocie mi´dzynarodowym wzorzec
umowy przywo∏uje zasady Incoterms.

Incoterms lub mi´dzynarodowe regu∏y handlu sà zbiorem mi´dzynarodowych
warunków sprzeda˝y, które sà szeroko stosowane na ca∏ym Êwiecie. Regu∏y dzie-
là koszty i odpowiedzialnoÊç pomi´dzy nabywc´ (kupujàcego) i sprzedawc´ i od-
zwierciedlajà rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszà si´ do Kon-
wencji ONZ dotyczàcej Kontraktów dla Mi´dzynarodowej Sprzeda˝y Dóbr.
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Incoterms zajmujà si´ kwestiami odnoszàcymi si´ do transportu produktów od
sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to przewóz produktów, rozliczenie odpowie-
dzialnoÊci eksportowych i importowych, kto p∏aci za co, a kto ponosi ryzyko za
stan produktów w ró˝nych punktach procesu transportowego. Incoterms sà u˝y-
wane zawsze w po∏àczeniu z lokalizacjà geograficznà i nie zajmujà si´ kwestià
przeniesienia praw w∏asnoÊci.

Regu∏y sà zlecane i publikowane przez Mi´dzynarodowà Izb´ Handlowà
(ICC). Oficjalnà wersjà Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, który zo-
sta∏ zaaprobowany przez Komisj´ Prawa Handlu Mi´dzynarodowego (UNCI-
TRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane t∏umaczenia w 31
j´zykach sà dost´pne w lokalnych komitetach ICC.

Incoterms w znaczàcy sposób redukujà nieporozumienia wynikajàce z braku
precyzyjnej znajomoÊci praktyk handlowych. Stosujàc formu∏y Incoterms w kon-
traktach mi´dzynarodowych, partnerzy mogà byç pewni, ˝e okreÊlajà odpowie-
dzialnoÊç ka˝dej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumia∏y. 13 wrzeÊnia
1999 r. Mi´dzynarodowa Izba Handlowa – ICC wyda∏a milenijne opracowanie In-
coterms 2000. Nowe opracowanie uwzgl´dnia elektronicznà obróbkà dokumen-
tów handlowych, rozwój wspó∏czesnego transportu, jak równie˝ problemy z inter-
pretacjà formu∏ w poprzednich wydaniach.

Regu∏y Incoterms nie zajmujà si´ przeniesieniem prawa w∏asnoÊci, tylko re-
gulujà:
– podzia∏ kosztów zwiàzanych z transportem towarów (dlatego Incoterms po-

mocne sà przy kalkulacji ceny); 
– moment przejÊcia ryzyka ze sprzedajàcego na kupujàcego w czasie transportu

i sà zdefiniowane w trzech kategoriach: 
° Incoterms sprzeda˝y na poczàtku wysy∏ki, rodzina E, C lub F, gdzie koszty

i ryzyko zwiàzane z transportem zasadniczym ponosi importer, 
° Incoterms sprzeda˝y na koƒcu wysy∏ki, rodzina D, gdzie ryzyko i koszty

zwiàzane z transportem zasadniczym ponosi eksporter, 
° Incoterms DAF, gdzie eksporter ponosi koszty transportu i ryzyka zwiàza-

nego z transportem do okreÊlonej granicy, za którà pa∏eczk´ przejmuje im-
porter. 

Ogólny wzorzec umowy przywo∏uje nast´pujàce regu∏y:

EXW = EX Works (z zak∏adu... oznaczone miejsce)
Wszystkie Êrodki transportu
Sprzedajàcy wype∏nia swoje obowiàzki zwiàzane z dostawà, gdy udost´pni to-

war kupujàcemu w swojej siedzibie. Sprzedajàcy nie jest odpowiedzialny za za∏a-
dunek na Êrodek transportu kupujàcego.
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FCA = Free Carrier (... oznaczone miejsce)
Wszystkie Êrodki transportu
Formu∏a FCA oznacza, ˝e sprzedajàcy zobowiàzany jest dostarczyç towar

przewoênikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi) wyznaczonemu przez kupujà-
cego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, pokrywa kupujàcy. Po wy-
daniu towaru przewoênikowi ryzyko przejmuje kupujàcy. W Incoterms 2000 zre-
zygnowano ze szczegó∏owego okreÊlenia, odr´bnie dla poszczególnych ga∏´zi
transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoênikowi. Obecnie zna-
cznie to uproszczono, pozostawiajàc tylko dwa warianty dostawy, w zale˝noÊci od
miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie:
• jeÊli tym miejscem jest zak∏ad lub magazyn sprzedajàcego, to dostaw´ uwa˝a

si´ za dokonanà, gdy towary zosta∏y za∏adowane na Êrodek transportu podsta-
wiony przez przewoênika; 

• jeÊli jest to inne miejsce ni˝ zak∏ad lub magazyn sprzedajàcego (np. terminal,
port), dostaw´ uwa˝a si´ za dokonanà po przekazaniu towaru przewoênikowi,
na Êrodku transportu wys∏anym przez sprzedajàcego; wy∏adunek towaru ze
Êrodka transportu nie nale˝y do obowiàzków sprzedajàcego. 
Je˝eli kupujàcy nie poda∏ sprzedajàcemu nazwy miejsca przekazania towaru

lub przewoênika, któremu towar ma byç dostarczony albo terminu przekazania
towaru, lub gdy wyznaczony przez niego przewoênik z jakichÊ wzgl´dów towaru
nie przyjà∏, spada na niego ca∏e ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru (pod wa-
runkiem jednak, ˝e towar zosta∏ nale˝ycie wyodr´bniony jako przedmiot umowy).

FOB = Free On Board (... oznaczony port za∏adunku)
Transport morski lub wodny Êródlàdowy
Formu∏a FOB oznacza, ˝e sprzedajàcy zobowiàzany jest dostarczyç towar

przewoênikowi wyznaczonemu przez kupujàcego. Koszty dostawy, na zasadni-
czej drodze przewozu, nie sà op∏acone przez sprzedajàcego. Ryzyko utraty lub
uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedajàcego na kupujàcego w momencie,
gdy towar przekroczy∏ lini´ burty statku w porcie za∏adunku. Formu∏a FOB
wymaga od sprzedajàcego dokonania odprawy celnej towarów przeznaczo-
nych na eksport.

Kupujàcy musi ponieÊç wszystkie koszty i pozosta∏e ryzyko zwiàzane z trans-
portem od momentu, kiedy towar znajdzie si´ na statku.

CIF = Cost, Insurance and Freight (... oznaczony port przeznaczenia)
Wy∏àcznie transport morski i sródlàdowy – dla transportu kombinowanego,

zaleca si´ stosowaç incoterm CIP.
Sprzedajàcy musi zorganizowaç transport (zawrzeç umow´ przewozu) i po-

nieÊç zwiàzane z tym koszty. Jest on równie˝ zobowiàzany do dostarczenia towa-
ru przewoênikowi, a jeÊli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko
uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupujàcego.

Je˝eli kupujàcy chce ubezpieczyç towar, sprzedajàcy ma obowiàzek udzieliç in-
formacji koniecznych do ubezpieczenia towaru.
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Zakres obowiàzków jest nadto rozszerzony o obowiàzek zawarcia umowy
ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów.

W przypadku formu∏y CIF sprzedajàcy musi przekazaç kupujàcemu dowód
zawarcia umowy ubezpieczenia, aby ten móg∏ dochodziç ewentualnych roszczeƒ
od ubezpieczyciela. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprze-
dajàcego na kupujàcego w momencie, gdy towar przekroczy∏ burt´ statku
w porcie za∏adunku.

CIP = Carriage and Insurance Paid to (... oznaczone miejsce przeznaczenia)
Wszystkie Êrodki transportu, równie˝ transport kombinowany
Sprzedajàcy ma obowiàzek zawarcia umowy o przewóz do okreÊlonego punk-

tu przeznaczenia i op∏acenia kosztów przewoênego. Jest on zobowiàzany do do-
starczenia towaru przewoênikowi; jeÊli jest ich kilku pierwszemu z nich. W tym
miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupujàcego.

„Przewoênik” oznacza ka˝dà osob´, która w umowie przewozu podejmuje si´
wykonaç lub spowodowaç wykonanie przewozu transportem kolejowym, samo-
chodowym, morskim, lotniczym, Êródlàdowym lub b´dàcym kombinacjà tych ga-
∏´zi transportu. Warunki CIP wymagajà, aby sprzedajàcy dokona∏ odprawy cel-
nej eksportowej towarów przeznaczonych na sprzeda˝. W zakres obowiàzków
sprzedajàcego wchodzi ponadto obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia i po-
krycia jego kosztów.

DDU = Delivered Duty Unpaid (... oznaczone miejsce przeznaczenia)
Wszystkie Êrodki transportu
Formu∏a DDU oznacza, ˝e sprzedajàcy wype∏nia swoje obowiàzki zwiàzane

z dostawà, gdy towar zosta∏ postawiony do dyspozycji kupujàcego w oznaczo-
nym przez niego miejscu. Sprzedajàcy ponosi koszty i ryzyko zwiàzane z dosta-
wà towaru, z wy∏àczeniem ce∏, podatków i innych oficjalnych op∏at w kraju
kupujàcego.

Strony mogà dokonywaç modyfikacji tej formu∏y, np.: DDU (VAT Paid) –
DDU (VAT op∏acony).

5.2.4. Wydanie towarów, ubezpieczenie i transport

Wykonanie obowiàzku wydania towarów powinno byç nale˝yte („nale˝yte za-
ofiarowanie”), tzn. wydawana rzecz powinna byç kompletna i w∏aÊciwej jakoÊci,
nale˝ycie opakowana, wydawana we w∏aÊciwym miejscu i czasie itd.

O czasie wydania decyduje umowa. W razie braku oznaczenia takiego miejsca,
zgodnie z ogólnymi regu∏ami, wykonawca ma spe∏niç swoje Êwiadczenie (dostar-
czyç) w miejscu swego zamieszkania lub siedziby w chwili zawarcia umowy. Wa-
runki umowy mogà przewidywaç, ˝e wykonawca b´dzie zobowiàzany przes∏aç
przedmiot dostawy do okreÊlonego miejsca. 
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W tym ostatnim przypadku mo˝e powstaç wàtpliwoÊç co do miejsca
i chwili wykonania dostawy (wydania rzeczy, która podlega transportowi).
Zgodnie z ogólnymi zasadami KC wàtpliwoÊç, o której mowa wy˝ej, rozstrzy-
ga on przez wprowadzenie normy interpretacyjnej, zgodnie z którà o wydaniu
decydowaç b´dzie nie odbiór rzeczy przez zamawiajàcego, ale wczeÊniejsze
od niego powierzenie rzeczy przez wykonawc´ takiemu przewoênikowi, który
trudni si´ przewozem tego rodzaju rzeczy, w celu dostarczenia przedmiotu
dostawy na miejsce ustalone z zamawiajàcym. Nast´puje to najcz´Êciej
w chwili zawarcia umowy przewozu pomi´dzy wykonawcà a przewoênikiem
lub w momencie wydania przez wykonawc´ rzeczy do ràk przewoênika (wr´-
czenie). W omawianej sytuacji dochodzi do rozdzielenia chwili i miejsca wy-
dania od chwili i miejsca odbioru rzeczy przez zamawiajàcego, któremu za-
wsze trzeba stworzyç mo˝liwoÊç obejrzenia jej i zbadania, a to staje si´ mo˝-
liwe dopiero w momencie udost´pnienia mu rzeczy przez jej chwilowego
dzier˝yciela – przewoênika.

We wszystkich wy˝ej opisanych sytuacjach istotne znaczenie ma okolicznoÊç,
kto ponosi odpowiedzialnoÊç za przedmiot dostawy w okresie przed jego odbio-
rem przez zamawiajàcego.

Omawiany ogólny wzorzec umowy przewiduje w takiej sytuacji okre-
Êlone obowiàzki po stronie wykonawcy. Po pierwsze, wykonawca zobowiàzany jest
do zawarcia umowy ubezpieczenia dostarczanych towarów od ryzyka ich utraty
lub uszkodzenia do momentu ich wydania zamawiajàcemu, zap∏acenia wszelkich
zwiàzanych z tà umowà sk∏adek oraz wskazanie w tej umowie zamawiajàcego ja-
ko ubezpieczonego. Po drugie, wykonawca zobowiàzany jest do zawarcia umowy
przewozu dostarczanych towarów do okreÊlonego w umowie miejsca dostawy (tj.
siedziby zamawiajàcego) oraz zap∏aty wszelkich z tym zwiàzanych nale˝noÊci
przewozowych. 

5.2.5. Sprawdzenie i odbiór towarów

Zamawiajàcy w chwili odbioru dostarczonych towarów zawsze musi mieç mo˝-
liwoÊç obejrzenia ich i zbadania.

Ponadto w niektórych sytuacjach zamawiajàcy b´dzie mia∏ prawo ingerowaç
w dzia∏ania wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Dochodzi do tego zw∏aszcza
w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy b´dà rzeczy wytwarzane przez wykonawc´.
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Zgodnie z umowà sprawdzenie dostarczonych towarów potwierdzone
zostanie protoko∏em, niezb´dnym dla oceny stanu wykonania umowy, podpisanym
przez zamawiajàcego i wykonawc´. Protokó∏ taki powinien okreÊlaç, jakie towary
podlega∏y sprawdzeniu oraz – ewentualnie, w zale˝noÊci od wyników sprawdzenia
– stwierdzone wady fizyczne lub oÊwiadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych.

Postanowienia szczegó∏owe umowy okreÊlaç b´dà miejsce i termin dokonania
sprawdzenia towarów dla oceny stanu wykonania umowy. Wykonawca zobowià-
zany jest do przekazania zamawiajàcemu dokumentacji technicznej oraz zapew-
nienia pomocy ze strony personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwy-
konawców), niezb´dnej do dokonania sprawdzenia dostarczonych towarów. 

Dokonanie odbioru dostarczonych towarów zostanie równie˝ potwierdzone
stosownym protoko∏em podpisanym przez obie strony. W przypadku odmowy do-
konania odbioru przez zamawiajàcego, w szczególnoÊci z powodu wad dostarczo-
nych towarów, nie zostanie sporzàdzony protokó∏ odbioru, a przedstawiciele za-
mawiajàcego przeka˝à wykonawcy podpisane przez siebie oÊwiadczenie ze wska-
zaniem zastrze˝eƒ co do dostarczonych towarów. 

Dodatkowo dokonanie odbioru mo˝e byç uzale˝nione od wczeÊniejszego prze-
prowadzenia okreÊlonych testów czy inspekcji. Przewidziane sà one w odniesieniu
do warunków wykonania konkretnego zamówienia i uzale˝nione od jego specyfiki.

W przypadku stwierdzenia wad sprawdzanych towarów – dla celów oceny sta-
nu realizacji umowy – czy te˝ wad odbieranych towarów (w rozumieniu przepisów
o wadach fizycznych i prawnych przedmiotu dostawy) zamawiajàcy mo˝e wyzna-
czyç wykonawcy dodatkowy termin na dostaw´ towarów wolnych od wad, bez po-
noszenia przez zamawiajàcego z tego tytu∏u jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia wykonawcy od
roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi lub gwarancji jakoÊci przewidzianych umowà, tzn. w wypad-
ku ujawnienia si´ wad w trakcie u˝ywania czy eksploatacji dostarczonych towarów.

5.2.6. Opakowanie towarów

Nale˝yta realizacja dostawy towarów wià˝e si´ z okreÊlonymi obowiàzkami,
i to zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiajàcego. Istotne znaczenie ma
dba∏oÊç obu stron o ca∏oÊç i nienaruszalnoÊç dostarczanych towarów, których
w∏aÊciwoÊci powinny decydowaç o sposobie opakowania i przewozu (kwestia za-
bezpieczeƒ przed zagro˝eniem dla ca∏oÊci rzeczy i jej stanu). Jest zrozumia∏e, ˝e
wynikajàce stàd obowiàzki obcià˝ajà przede wszystkim wykonawc´, jednak˝e i za-
mawiajàcy przy dokonywaniu odbioru (a wi´c np. badania czy zabezpieczenia rze-
czy) musi dbaç o niepogarszanie jej stanu i o jej ca∏oÊç.
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Sprecyzowanie konkretnych wymagaƒ co do powy˝szych zabezpieczeƒ wyni-
kaç b´dzie ze szczegó∏owych przepisów (np. co do tzw. bezpoÊrednich opako-
waƒ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych), ze zwyczajów handlowych i ze starannoÊci
(umiej´tnoÊci) wykonawcy jako profesjonalisty. Mo˝e tak˝e byç przedmiotem
szczegó∏owych uzgodnieƒ stron zwiàzanych z warunkami dostawy oraz miej-
scem dostawy.

Wymagania odnoÊnie do nale˝ytego pakowania dostarczanych towarów sà
sankcjonowane odpowiedzialnoÊcià odszkodowawczà, a niekiedy nawet karnà 
(m.in. ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz. 638 z póên. zm., oraz ustawa z 6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach
paczkowanych, Dz. U. Nr 128, poz. 1409 z póên. zm.).

5.2.7. Materia∏y eksploatacyjne i cz´Êci zapasowe

Warunki realizacji zamówienia mogà niekiedy nak∏adaç na wykonawc´ obo-
wiàzek dostarczenia materia∏ów eksploatacyjnych lub cz´Êci zapasowych do do-
starczonych towarów albo udzielenia zamawiajàcemu informacji o dost´pnoÊci
materia∏ów eksploatacyjnych lub cz´Êci zapasowych do nich.

W przypadku na∏o˝enia na wykonawc´ wy˝ej okreÊlonego obowiàzku zama-
wiajàcy powinien zapewniç sobie pewnà ciàg∏oÊç tych dostaw. W zwiàzku z tym
wykonawca mo˝e zostaç zobowiàzany do powiadomienia zamawiajàcego, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, o planowanym zakoƒczeniu produkcji materia∏ów eks-
ploatacyjnych lub cz´Êci zapasowych do dostarczonych towarów. Nadto, w przy-
padku zakoƒczenia produkcji, mo˝e byç zobowiàzany do przes∏ania, na ˝àdanie
zamawiajàcego, danych technicznych, projektów, rysunków oraz specyfikacji
okreÊlonych materia∏ów eksploatacyjnych lub cz´Êci zapasowych.

W przypadku SWU na dostaw´ sprz´tu komputerowego na wykonaw-
c´ na∏o˝ono nast´pujàce obowiàzki w zakresie materia∏ów eksploatacyjnych/cz´-
Êci zapasowych: 
• wykonawca jest zobowiàzany do dostarczania zamawiajàcemu cz´Êci zapaso-

wych, okreÊlonych w odpowiednim za∏àczniku do umowy, w okresie trzech lat
od dnia zawarcia umowy;

• dostawa cz´Êci zapasowych b´dzie dokonywana na podstawie pisemnych za-
mówieƒ sk∏adanych przez zamawiajàcego w terminie 14 dni od otrzymania za-
mówienia przez wykonawc´;

• dostawa cz´Êci zapasowych b´dzie dokonywana po cenach okreÊlonych w cen-
niku cz´Êci zapasowych, zawartego w odpowiednim za∏àczniku do umowy –
przy czym ceny te wynikajà z oferty wykonawcy i pozostajà aktualne przez ca-
∏y okres obowiàzywania umowy.
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5.2.8. R´kojmia za wady fizyczne i prawne

Zagadnienie r´kojmi za wady fizyczne i prawne omówiliÊmy szczegó∏owo
w pkt 4.2.6.1. Poradnika.

5.2.9. Gwarancja jakoÊci, reklamacje

Zagadnienie gwarancji jakoÊci oraz reklamacji omówiliÊmy szczegó∏owo 
w pkt 4.2.6.2 Poradnika.

5.2.10. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy

Zagadnienia zwiàzane z zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania umowy oma-
wiamy szczegó∏owo w pkt 2.1.13. i 4.2.7. Poradnika.

5.2.11. Zap∏ata ceny

Jak wskazano wy˝ej, obowiàzkiem zamawiajàcego – towarzyszàcym opisanym
wczeÊniej obowiàzkom wykonawcy – jest odebranie towarów i zap∏ata wynagro-
dzenia wykonawcy.

Zap∏aty ceny za dostarczony towar i Êwiadczone przez wykonawc´
us∏ugi towarzyszàce dostawie dokonuje si´ po odbiorze dostarczonych towarów
przez zamawiajàcego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany
przez niego na fakturze lub rachunku.

W sytuacji, gdy przewidziane jest wynagrodzenie ∏àczne (w jednej kwocie) za
wykonanie ca∏oÊci zamówienia, zasadne jest wystawienie faktury koƒcowej po za-
koƒczeniu realizacji umowy i protokolarnym odbiorze dostarczonych towarów
i wykonanych us∏ug towarzyszàcych dostawie. W przypadku okreÊlenia wynagro-
dzenia z podzia∏em na poszczególne elementy czy etapy realizacji zamówienia
(partie dostaw) mo˝liwe jest dopuszczenie wystawiania faktur cz´Êciowych po za-
koƒczeniu realizacji i odbiorze danej partii.

Przypomnienia wymaga w tym miejscu regulacja wynikajàca z § 13
ust. 1 rozporzàdzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu
ich przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do których nie majà zastosowania zwol-
nienia od podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 95, poz. 798) – faktur´ wystawia si´
nie póêniej ni˝ siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania us∏ugi. 
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Umowa powinna równie˝ precyzowaç termin dokonania przez zamawiajàcego
zap∏aty nale˝noÊci wynikajàcej z wystawionej poprawnie faktury. Ma to znaczenie
z uwagi na fakt, i˝ zap∏ata wynagrodzenia jest jednym z obowiàzków zamawiajà-
cego i nie powinien on pozostawaç w zw∏oce w spe∏nieniu tego obowiàzku. 

Terminem okreÊlonym w SWU na dokonanie rozliczeƒ jest 14 dni. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, aby termin ten by∏ d∏u˝szy. 

W omawianym zakresie pozostaje jedynie zwróciç uwag´ na obostrze-
nia wprowadzone ustawà o terminach zap∏aty. Przepisy tej ustawy stanowià, ˝e je-
˝eli strony w umowie przewidzia∏y termin zap∏aty d∏u˝szy ni˝ 30 dni, wierzyciel mo-
˝e ˝àdaç odsetek ustawowych za okres poczàwszy od 31 dnia po spe∏nieniu swoje-
go Êwiadczenia niepieni´˝nego i dor´czeniu d∏u˝nikowi faktury lub rachunku do
dnia zap∏aty, ale nie d∏u˝ej ni˝ do dnia wymagalnoÊci Êwiadczenia pieni´˝nego
(czyli dnia pisemnego wezwania d∏u˝nika do zap∏aty, np. dor´czenia faktury). 

Powy˝sze oznacza, ˝e w sytuacji, gdy zamawiajàcy okreÊli w projekcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego termin p∏atnoÊci nale˝noÊci wynikajàcych
z faktur na wi´cej ni˝ 30 dni, musi liczyç si´ z nast´pujàcymi konsekwencjami:
po pierwsze – z mo˝liwoÊcià za˝àdania przez wykonawc´ odsetek za okres powy-

˝ej tych 30 dni od dnia zap∏aty przewidzianego w umowie, a wi´c z konieczno-
Êcià wydatkowania dodatkowych Êrodków finansowych – nieplanowanych
przecie˝ i wy˝szych ni˝ cena oferty wykonawcy;

po drugie – zak∏adajàc d∏u˝szy termin i przewidujàc okolicznoÊci, o których mo-
wa wy˝ej, powinien do wartoÊci szacunkowej zamówienia – ustalanej przed
wszcz´ciem post´powania – doliczyç kwot´ maksymalnà odsetek. 

Wynagrodzenie wykonawcy powinno byç wynagrodzeniem za kompleksowe wy-
konanie umowy, obejmujàcym wszystkie obowiàzujàce podatki (w szczególnoÊci
VAT), op∏aty celne, inne op∏aty, obcià˝enia i nale˝noÊci zwiàzane z wykonaniem
us∏ug. W umowie wyraênie nale˝y okreÊliç wszystkie sk∏adniki wynagrodzenia. 

Ogólne warunki umowy wskazujà, ˝e na wykonawcy spoczywa obowià-
zek rzetelnego, prawid∏owego i terminowego rozliczenia wszelkich podatków i in-
nych nale˝noÊci publicznoprawnych podlegajàcych doliczeniu do ceny.

5.2.12. Zmiana stron umowy i korzystanie z podwykonawców

Zagadnienia zwiàzane ze zmianà stron umowy i korzystaniem z podwykonaw-
ców omawiamy szczegó∏owo w pkt 4.2.9. Poradnika.
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5.2.13. Opóênienie wykonawcy, kary umowne i odstàpienie od umowy

Kwestie zwiàzane z opóênieniem wykonawcy, karami umownymi i odstàpie-
niem od umowy omawiamy szczegó∏owo w pkt 4.2.11. Poradnika.

5.2.14. Si∏a wy˝sza

Zagadnienie si∏y wy˝szej zosta∏o szczegó∏owo omówione w pkt 4.2.16 Poradnika.

5.2.15. PoufnoÊç

Kwesti´ poufnoÊci omawiamy szczegó∏owo w pkt 4.2.12. Poradnika.

5.2.16. Rozstrzyganie sporów

Problematyk´ rozstrzygania sporów omawiamy szczegó∏owo w pkt 4.2.13 i pkt
7.1.3. ppkt 2.8. Poradnika.

5.2.17. Prawo w∏aÊciwe, j´zyk i egzemplarze umowy, zmiany umowy

Patrz uwagi do pkt 4.2.17. Poradnika.

5.2.18. Upowa˝nieni przedstawiciele

Patrz uwagi do pkt 4.2.14. Poradnika.

5.2.19. Zawiadomienia

Patrz uwagi do pkt 4.2.15. Poradnika. 



Rozdzia∏ 6.
Wzorcowe dokumenty przetargowe dla robót
budowlanych

6.1. Wytyczne do sporzàdzania SIWZ

6.1.1. Wytyczne ogólne

6.1.1.1. Informacja o przetargu 

Przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wyma-
ga od zamawiajàcego opracowania SIWZ. ZawartoÊç SIWZ okreÊla art. 36 Pzp. 

Art. 36 ust. 1 pkt 1 nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek podania
w SIWZ nazwy oraz adresu zamawiajàcego. Z zamieszczonych w SIWZ danych
o zamawiajàcym wykonawca powinien uzyskaç informacje dotyczàce:
• jego nazwy i adresu,
• numeru telefonu,
• adresu poczty elektronicznej e-mail,
• telefonu i faksu,
• adresu strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

Po nowelizacji przepisów obowiàzek podania adresu strony internetowej, na
której b´dzie zamieszczana SIWZ, wynika z na∏o˝onego na zamawiajàcego obo-
wiàzku udost´pnienia SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji og∏osze-
nia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej do up∏ywu terminu sk∏adania ofert. Je˝eli wartoÊç za-
mówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro,
obowiàzek ten powstaje od dnia zamieszczenia og∏oszenia o wszcz´ciu post´po-
wania na stronach portalu internetowego Urz´du Zamówieƒ Publicznych do
up∏ywu terminu sk∏adania ofert (art. 42 ust. 1 Pzp). Obowiàzek udost´pnienia
SIWZ na stronie internetowej dotyczy post´powania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
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Prowadzàc post´powanie zamawiajàcy jest obowiàzany, zgodnie z treÊcià art. 12
ust. 3 Pzp, udokumentowaç dzieƒ przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych lub Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz
przechowywaç dowód jego nadania, a tak˝e przechowywaç dowód publikacji og∏o-
szenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych albo w Dzienniku Urz´dowym Unii Eu-
ropejskiej. Miejsce publikacji og∏oszenia warunkuje ustalona szacunkowa wartoÊç
zamówienia. Wymogi dotyczàce zawartoÊci treÊci SIWZ nie nak∏adajà na zamawia-
jàcego obowiàzku podania w jej treÊci informacji o miejscu i terminie publikacji
og∏oszenia. O zamieszczeniu tych informacji w SIWZ decyduje zamawiajàcy.

Pzp nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek podania w SIWZ trybu, w jakim
prowadzone jest post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiajà-
cy mo˝e zawsze udzielaç zamówieƒ w jednym z dwóch trybów podstawowych, tj.
przetargu nieograniczonego i ograniczonego, a po spe∏nieniu okreÊlonych w usta-
wie przes∏anek w trybach negocjacji z og∏oszeniem, dialogu konkurencyjnego, ne-
gocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki, zapytania o cen´ albo licytacji
elektronicznej. Zamówienia, których przedmiotem sà roboty budowlane, nie mo-
gà byç udzielane w trybie zapytania o cen´ oraz licytacji elektronicznej.

Je˝eli post´powanie prowadzone jest przez zamawiajàcego w trybie przetargu
nieograniczonego, zamawiajàcy, po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najko-
rzystniejszej z nich, mo˝e przeprowadziç aukcj´ elektronicznà, je˝eli przewidzia∏
to w og∏oszeniu o zamówieniu oraz z∏o˝ono co najmniej trzy oferty niepodlega-
jàce odrzuceniu, a podawana w ofercie cena jest cenà rycza∏towà. W takim przy-
padku ma on obowiàzek zamieszczenia w SIWZ informacji o przewidywanym wy-
borze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymaga-
niach dotyczàcych rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania tech-
niczne urzàdzeƒ informatycznych, a tak˝e które spoÊród kryteriów oceny ofert b´-
dà stosowane podczas aukcji elektronicznej.

Kryteriami oceny ofert w czasie aukcji elektronicznej mogà byç wy∏àcznie kry-
teria okreÊlone w SIWZ, umo˝liwiajàce automatycznà ocen´ oferty bez ingeren-
cji zamawiajàcego, wskazane spoÊród kryteriów, na podstawie których dokonano
oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna jest jed-
noetapowa. 

Zamawiajàcy zaprasza drogà elektronicznà do udzia∏u w aukcji elektronicznej
wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty niepodlegajàce odrzuceniu. W za-
proszeniu zamawiajàcy informuje wykonawców o:
• pozycji z∏o˝onych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
• minimalnych wartoÊciach postàpieƒ sk∏adanych w toku aukcji elektronicznej;
• terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
• terminie i warunkach zamkni´cia aukcji elektronicznej;
• sposobie oceny ofert podczas aukcji elektronicznej.
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Wyznaczony przez zamawiajàcego termin otwarcia aukcji elektronicznej nie mo˝e
byç krótszy ni˝ dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia do udzia∏u w aukcji.

Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmowaç
przeliczanie postàpieƒ na punktowà ocen´ oferty, z uwzgl´dnieniem punktacji
otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.

Podczas aukcji elektronicznej wykonawcy, za pomocà formularza umieszczo-
nego na stronie internetowej, umo˝liwiajàcego wprowadzenie niezb´dnych da-
nych w trybie bezpoÊredniego po∏àczenia z tà stronà, sk∏adajà kolejne korzystniej-
sze postàpienia, podlegajàce automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postàpienia, pod
rygorem niewa˝noÊci, sk∏ada si´ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu. 

W czasie trwania aukcji elektronicznej zamawiajàcy na bie˝àco przekazuje ka˝de-
mu wykonawcy informacj´ o pozycji z∏o˝onej przez niego oferty i otrzymanej punkta-
cji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkni´cia aukcji elektro-
nicznej nie ujawnia si´ informacji umo˝liwiajàcych identyfikacj´ wykonawców.

Oferta wykonawcy przestaje wiàzaç w zakresie, w jakim z∏o˝y on korzystniej-
szà ofert´ w czasie aukcji elektronicznej. Bieg terminu zwiàzania ofertà nie ulega
przerwaniu. Przepisy o licytacji elektronicznej dotyczàce elektronicznej formy
przekazywania informacji w trakcie aukcji oraz zamkni´cia aukcji i udzielenia za-
mówienia stosuje si´ odpowiednio.

Zamawiajàcy w SIWZ powinien wskazaç nazw´ zamówienia, jego rodzaj oraz
lokalizacj´ robót budowlanych. Powinien równie˝ nazwaç i za∏àczyç do SIWZ do-
kumenty stanowiàce opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia nale˝y opisaç w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy, za
pomocà dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ, uwzgl´dniajàc wszyst-
kie wymagania i okolicznoÊci mogàce mieç wp∏yw na sporzàdzenie oferty. Przyj´-
ty sposób opisu nie mo˝e utrudniaç uczciwej konkurencji, czyli wskazywaç znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia. Opisanie poprzez u˝ycie znaków towaro-
wych, patentów lub pochodzenia jest mo˝liwe jedynie w sytuacji, gdy uzasadnia to
specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiajàcy nie mo˝e dokonaç opisu za po-
mocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ, a wskazaniu takiemu towarzyszà wyrazy
„lub równowa˝ny”. Do opisu przedmiotu zamówienia zamawiajàcy jest obowiàza-
ny zastosowaç nazwy i kody okreÊlone we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ. Szcze-
gó∏owe informacje dotyczàce opisu przedmiotu zamówienia zawarte sà w rozdzia-
le IV Wytyczne do opracowania cz´Êci umowy okreÊlajàcej przedmiot zamówienia.
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Zamawiajàcy mo˝e przewidzieç udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych do zamó-
wienia podstawowego. W takim przypadku ma obowiàzek zamieszczenia w SIWZ
informacji o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych. Przedmiotowych za-
mówieƒ mo˝na udzieliç w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawo-
wego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiàcych nie wi´cej
ni˝ 20 % wartoÊci zamówienia podstawowego i polegajàcych na powtórzeniu zamó-
wieƒ tego samego rodzaju , je˝eli zamówienie podstawowe zosta∏o udzielone w try-
bie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupe∏niajàce musi dotyczyç przed-
miotu zamówienia okreÊlonego w SIWZ. Ponadto zamawiajàcy w SIWZ musi wska-
zaç okolicznoÊci, po których zaistnieniu b´dà udzielane zamówienia uzupe∏niajàce.

Zamawiajàcy przewidujàc udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych, musi
uwzgl´dniç je, dokonujàc szacunku wartoÊci zamówienia podstawowego, w celu
przyj´cia procedury post´powania w∏aÊciwej dla ustalonej wartoÊci. Nie nak∏ada
to jednak na zamawiajàcego obowiàzku posiadania zabezpieczenia Êrodków obej-
mujàcych ∏àcznie szacowanà wartoÊç zamówienia podstawowego i zamówieƒ uzu-
pe∏niajàcych. Oznacza to natomiast, ˝e wszczynajàc post´powanie, w którym za-
mawiajàcy przewiduje udzielanie zamówieƒ uzupe∏niajàcych, powinien mieç gwa-
rancj´ zabezpieczenia Êrodków finansowych na zamówienie podstawowe. 

6.1.1.2. Finansowanie zamówienia

èród∏a finansowania zadaƒ obj´tych zamówieniami publicznymi mogà byç
ró˝norodne. Pzp nie nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzku podania w treÊci
SIWZ êróde∏ finansowania zamówienia.

Zamawiajàcy wszczynajàc post´powanie o udzielenie zamówienia, zasadniczo po-
winien posiadaç zabezpieczenie Êrodków finansowych w wysokoÊci odpowiadajàcej
szacunkowi jego wartoÊci. Z opinii nr 10 Urz´du Zamówieƒ Publicznych opublikowa-
nej na stronie internetowej UZP – „Wszcz´cie post´powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego bez zagwarantowanych Êrodków na jego realizacj´ a odpowiedzial-
noÊç z tytu∏u naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, wynika, ˝e zamawiajàcy
b´dàcy jednostkà sektora finansów publicznych w chwili zawierania umowy o zamó-
wienie publiczne musi mieç zagwarantowane Êrodki na realizacj´ zamówienia. Nie
stanowi natomiast naruszenia dyscypliny finansów publicznych samo og∏oszenie po-
st´powania o udzielenie zamówienia publicznego, nawet w przypadku gdy zamawia-
jàcy nie ma przeznaczonych w planie finansowym Êrodków na jego realizacj´. 

Nale˝y jednoczeÊnie zauwa˝yç, i˝ zgodnie z art. 15 ustawy o odpowiedzialnoÊci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem takim jest zaciàgniecie zo-
bowiàzania bez upowa˝nienia albo z przekroczeniem zakresu upowa˝nienia do zacià-
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gania zobowiàzaƒ jednostki sektora finansów publicznych. Zakres takiego upowa˝nie-
nia wyznaczony jest przede wszystkim wielkoÊciami okreÊlonymi w planie finansowym
jednostki. JeÊli zatem zamawiajàcy b´dàcy jednostkà sektora finansów publicznych za-
ciàga zobowiàzanie nie majàc na ten cel przewidzianych w planie Êrodków stanowi to
naruszenie dyscypliny finansów publicznych nawet w przypadku, gdy plan zostanie
w póêniejszym terminie zmieniony, a tak˝e gdy umowa o zamówienie publiczne zosta-
nie póêniej dostosowana do planu finansowego.

6.1.1.3. Wykonawcy

Pierwszà czynnoÊcià zamawiajàcego przyst´pujàcego do badania ofert w celu
wyboru najkorzystniejszej oferty jest weryfikacja podmiotu sk∏adajàcego ofert´.
Badanie ma wykazaç, czy podmiot ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia nie
podlega wykluczeniu z post´powania. Ocena musi byç dokonana w oparciu o do-
kumenty przedstawione przez wykonawc´ na potwierdzenie spe∏nienia warunków
udzia∏u w post´powaniu. Zamawiajàcy jest zobowiàzany m.in. oceniç, czy wobec
badanego podmiotu nie zachodzà okolicznoÊci wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
Przepis ten zawiera zamkni´ty katalog przes∏anek, których zaistnienie musi skut-
kowaç wykluczeniem wykonawcy z post´powania.

Zamawiajàcy jest zobowiàzany dokonaç czynnoÊci wykluczenia:

1. Wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich trzech lat przed wszcz´ciem
post´powania wyrzàdzili szkod´, nie wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je
nienale˝ycie, a szkoda ta nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz´-
cia post´powania, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest na-
st´pstwem okolicznoÊci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci.

W tym miejscu zamawiajàcy powinien zwróciç uwag´ na koniecznoÊç ∏àcznego
wystàpienia przes∏anek wskazanych w pkt 1 oraz na okolicznoÊci nakazujàce od-
stàpienie od wykluczenia, je˝eli wykonawca dobrowolnie naprawi∏ szkod´ lub nie-
wykonanie, lub nienale˝yte wykonanie zamówienia by∏o nast´pstwem okoliczno-
Êci nieskutkujàcych odpowiedzialnoÊcià wykonawcy. Przed podj´ciem decyzji
o wykluczeniu zamawiajàcy musi jednoznacznie stwierdziç ∏àczne wystàpienie
okolicznoÊci skutkujàcych wykluczeniem. Z faktu, i˝ informacj´ o okolicznoÊciach
dotyczàcych danego wykonawcy, nie zawsze popartà dowodami, zamawiajàcy uzy-
skuje zazwyczaj od innego uczestnika post´powania, wynika, ˝e decyzji o wyklu-
czeniu nie podejmuje w oparciu o dokumenty znajdujàce si´ w ofercie. Pomimo
tego na zamawiajàcym, który na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp podejmuje de-
cyzj´ o wykluczeniu wykonawcy z powodu wyrzàdzenia przez niego szkody wyni-
kajàcej z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zamówienia, spoczywa ci´-
˝ar udowodnienia tego faktu.
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Zespó∏ Arbitrów w wyroku sygn. UZP/ZO/0-475/05 stwierdzi∏, ˝e do-
wodem takim nie jest obowiàzek zap∏aty kary umownej na skutek niewykonania
lub nienale˝ytego wykonania innego zamówienia, gdy˝ obowiàzek ten mo˝e cià-
˝yç na d∏u˝niku równie˝ w przypadku gdy nie zosta∏a wyrzàdzona szkoda.

Omawiana przes∏anka wykluczenia ma zastosowanie do szkody wyrzàdzonej
w zwiàzku z realizacjà lub odmowà wykonania uprzednio podpisanej umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Odmówienie podpisania umowy po wygraniu
przetargu nie wyrzàdza szkody zamawiajàcemu i nie stoi na przeszkodzie, by wy-
konawca startowa∏ w kolejnych przetargach publicznych. Dotyczy to sytuacji, gdy
wykonawca, który ubiega∏ si´ o zamówienie publiczne, po wyborze jego oferty ja-
ko najkorzystniejszej odmówi∏ podpisania umowy. Przes∏anka mówi m.in. o szko-
dzie wyrzàdzonej przez niezrealizowanie lub nienale˝yte wykonanie zamówienia.
Zamówieniem publicznym jest natomiast umowa odp∏atna zawierana mi´dzy za-
mawiajàcym a wykonawcà. Aby przes∏anka zosta∏a spe∏niona, umowa musi zostaç
zawarta. Zgodnie z przewa˝ajàcym w doktrynie i orzecznictwie poglàdem oma-
wiana przes∏anka wykluczenia ma zastosowanie do umowy podpisanej na wyko-
nanie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których
upad∏oÊç og∏oszono, z wyjàtkiem wykonawców, którzy po og∏oszeniu upad∏oÊci
zawarli uk∏ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sàdu, je˝eli uk∏ad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku upad∏ego.

W oparciu o przepisy obowiàzujàce przed wejÊciem w ˝ycie nowelizacji Pzp
wykluczeniu z post´powania podlegali wykonawcy, w stosunku do których og∏o-
szono upad∏oÊç z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu. Obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z póên. zm.) po∏àczy∏y post´powanie uk∏adowe i post´-
powanie upad∏oÊciowe w taki sposób, ˝e ka˝de z nich jest zwiàzane z og∏oszeniem
upad∏oÊci. Po nowelizacji Pzp wykluczeniu, w oparciu o powy˝szà przes∏ank´, nie
b´dà podlegali wykonawcy, którzy mimo og∏oszenia upad∏oÊci zawarli uk∏ad za-
twierdzony prawomocnym postanowieniem sàdu. Wyjàtek stanowi sytuacja, gdy
uk∏ad przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku upad∏ego.

3. Wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków gdy uzy-
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skali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz∏o˝enie na raty zale-
g∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu.

Zamawiajàcy dokonuje badania podmiotu w powy˝szym zakresie w oparciu o do-
kumenty wydane przez w∏aÊciwy organ. Katalog dokumentów, których zamawiajàcy
mo˝e wymagaç w tym celu, okreÊla rozporzàdzenie z 19 maja 2006 r. w sprawie ro-
dzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogà byç sk∏adane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

TreÊç omawianej przes∏anki wykluczenia pozwala na ubieganie si´ o udziele-
nie zamówienia wykonawcy korzystajàcemu np. z odroczenia, roz∏o˝enia na raty
zaleg∏ych p∏atnoÊci. Kwestie te odpowiednio regulujà przepisy zawarte w Ordyna-
cji podatkowej oraz w ustawie o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏-
nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo
przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´p-
stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´p-
stwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàz-
ku, majàce na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.

5. Spó∏ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏-
nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo
przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´p-
stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´p-
stwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàz-
ku, majàce na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.

6. Spó∏ki partnerskie, których partnera lub cz∏onka zarzàdu prawomocnie skazano
za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówie-
nia, przest´pstwo przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà, prze-
st´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za
przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo
zwiàzku, majàce na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.

7. Spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne, których komplemen-
tariusza prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´-
powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko prawom osób
wykonujàcych prac´ zarobkowà, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe lub prze-
st´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàzku, majàce na celu pope∏-
nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.

8. Osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka organu zarzàdzajàcego prawo-
mocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przeciwko prawom osób wykonujàcych
prac´ zarobkowà, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obroto-
wi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzy-
Êci majàtkowych, a tak˝e za przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwo udzia∏u
w zorganizowanej grupie albo zwiàzku, majàce na celu pope∏nienie przest´p-
stwa lub przest´pstwa skarbowego.

W oparciu o przes∏anki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp wykluczeniu z post´-
powania o udzielenie zamówienia podlegajà wykonawcy, którzy zostali skazani za:
• przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia,
• przest´pstwo przeciwko prawom osób wykonujàcych prac´ zarobkowà,
• przest´pstwo przekupstwa,
• przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
• inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych,
• przest´pstwo skarbowe,
• przest´pstwo udzia∏u w zorganizowanej grupie albo zwiàzku, majàce na celu

pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego.
Rozszerzenie katalogu przes∏anek wynika z postanowieƒ nowych dyrektyw

Wspólnot Europejskich: 2004/18/WE i 2004/17/WE.

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groêbà kary.

Art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp nakazuje zamawiajàcemu wykluczyç z post´powania
podmioty zbiorowe, wobec których orzeczono zakaz ubiegania si´ o zamówienie.
Aby stwierdziç, czy badany podmiot jest podmiotem zbiorowym, zmawiajàcy mu-
si odnieÊç si´ do przepisów ustawy o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groêbà kary. Przepis art. 2 cyt. ustawy okreÊla jako „pod-
mioty zbiorowe”:
• osoby prawne, np.: spó∏ka akcyjna, spó∏ka z o.o., które uzyskujà osobowoÊç

prawnà z chwilà wpisania do Krajowego Rejestru Sàdowego,
• jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, z wy∏àczeniem

Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego ich zwiàzków, np. spó∏-
ki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, 
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• spó∏ki handlowe z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorial-
nego lub zwiàzki takich jednostek,

• spó∏ki kapita∏owe w organizacji,
• podmiot w stanie likwidacji,
• przedsi´biorca nieb´dàcy osobà fizycznà,
• zagraniczna jednostka organizacyjna.

PodkreÊliç nale˝y, ˝e podmiot nieuznany za zbiorowy, nie jest zobowiàzany do
przed∏o˝enia informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzajàcej, i˝ nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp.

W praktyce pojawi∏ si´ problem, czy spó∏ka cywilna mo˝e podlegaç odpowie-
dzialnoÊci jako podmiot zbiorowy. W piÊmiennictwie wyra˝ono poglàd, ˝e umowa
spó∏ki cywilnej ustanawia jedynie stosunek zobowiàzaniowy mi´dzy wspólnikami,
nie tworzy natomiast odr´bnego od nich podmiotu praw i obowiàzków. Nie mo˝na
zatem uznaç spó∏ki cywilnej za „podmiot zbiorowy” w Êwietle art. 2 ust. 1 ustawy
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych. Powy˝szy poglàd wyra˝ony zosta∏ rów-
nie˝ przez Zespó∏ Arbitrów w wyroku o sygn. akt UZP/ZO/0-1612/04 oraz opinii nr
25 Urz´du Zamówieƒ Publicznych opublikowanej na stronie internetowej UZP. 

Z przywo∏anej opinii UZP wynika, ˝e brak uzasadnienia prawnego do ˝àdania
przez zamawiajàcego od osób fizycznych oraz spó∏ek prawa cywilnego, których
wspólnikami sà wy∏àcznie osoby fizyczne, aktualnej informacji z Krajowego Reje-
stru Karnego na potwierdzenie warunku okreÊlonego w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp.
Dokument taki na ˝àdanie zamawiajàcego obowiàzani sà przedstawiç jedynie
wspólnicy spó∏ki cywilnej nieb´dàcy osobami fizycznymi, uznawani za „podmioty
zbiorowe”.

10. Wykonawców, którzy nie spe∏niajà warunków udzia∏u w post´po-
waniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.
O udzielnie zamówienia mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy:

1) posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci,
je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ;

2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz dysponujà potencja∏em
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wykonanie za-
mówienia.

Opis warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ma istotny wp∏yw na prawid∏owe przygotowanie i przeprowadzenie post´powania.
W praktyce opis warunków cz´sto stanowi przedmiot protestu. Ustalenie zindywi-
dualizowanych warunków udzia∏u w post´powaniu w ka˝dym przypadku zale˝y od
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specyfiki przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie do warunków elementów o cha-
rakterze dyskryminacyjnym, prowadzàcych do wy∏àczenia okreÊlonej kategorii po-
tencjalnych wykonawców, stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. 

Sàd Najwy˝szy w uchwale z 18 wrzeÊnia 2002 r., sygn. III CZP52/02,
podkreÊli∏ m.in., ˝e wynikajàce z przepisów Pzp zasady równoÊci i uczciwej kon-
kurencji majà na celu przede wszystkim wyeliminowanie z post´powania o udzie-
lenie zamówienia publicznego jakichkolwiek elementów, które mia∏yby charakter
dyskryminacyjny. Mo˝na uznaç, ˝e post´powanie ma charakter dyskryminacyjny
wówczas, gdy prowadzi do wy∏àczenia okreÊlonej kategorii potencjalnych dostaw-
ców lub wykonawców bez uzasadnionej przyczyny. Mimo ˝e uchwa∏a SN dotyczy-
∏a obowiàzujàcych w tym czasie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
w cz´Êci dotyczàcej przedmiotowego zagadnienia nadal pozostaje aktualna.

Wymóg zachowania uczciwej konkurencji, okreÊlony jako jedna z zasad Pzp,
nie oznacza koniecznoÊci sformu∏owania warunków w sposób umo˝liwiajàcy
wszystkim podmiotom wyst´pujàcym na rynku ubieganie si´ o zamówienie. Pod-
miotowe warunki udzia∏u w post´powaniu muszà byç okreÊlone obiektywnie
w sposób jednoznaczny i niebudzàcy ˝adnych wàtpliwoÊci a tak˝e pozostawaç
w Êcis∏ym zwiàzku z zamówieniem. Podmioty, które spe∏nià warunki, powinny da-
waç zamawiajàcemu r´kojmi´ nale˝ytego wykonania zamówienia. 

Warunki udzia∏u w przetargu nieograniczonym muszà byç okreÊlone ju˝
w og∏oszeniu i nie mogà wynikaç wy∏àcznie z treÊci SIWZ. Oznacza to, ˝e zawar-
cie w og∏oszeniu odes∏ania do SIWZ, która okreÊla warunki udzia∏u w post´po-
waniu, jest nieprawid∏owà czynnoÊcià zamawiajàcego. Powy˝sze znajduje potwier-
dzenie w wyroku Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-3520/05.

Zamawiajàcy, aby stwierdziç, ˝e wykonawca mo˝e ubiegaç si´ o udzielenie zamó-
wienia, mo˝e za˝àdaç, w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia, wy∏àcznie oÊwiadczenia
o spe∏nieniu warunków albo oÊwiadczenia i dokumentów potwierdzajàcych ich spe∏-
nienie, je˝eli okreÊla warunki udzia∏u w post´powaniu. Rodzaje dokumentów okre-
Êla rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogà byç sk∏adane. W praktyce, po opisaniu przedmiotu zamówienia,
zamawiajàcy przyst´pujàc do ustalenia warunków udzia∏u w post´powaniu, opisuje
sposób oceny ich spe∏niania przez wykonawców i okreÊla wymagane dokumenty.

˚àdajàc dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków, zamawiajàcy
musi posiadaç umiej´tnoÊç ich oceny. Pzp i wskazane rozporzàdzenie nie wyma-
gajà od zamawiajàcego ˝àdania od wykonawców wszystkich dokumentów wymie-
nionych w rozporzàdzeniu. Zgodnie z wyrokiem Zespo∏u Arbitrów o sygn. akt
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UZP/ZO/0-394/05 rozporzàdzenie okreÊla jedynie katalog dokumentów, jakich
zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców, natomiast nie nakazuje ˝àdania
wszystkich dokumentów jednoczeÊnie.

Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´ równie˝ wyko-
nawców, którzy:
1. Wykonywali bezpoÊrednio czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzo-

nego post´powania lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia oferty osobami
uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynnoÊci, chyba ˝e udzia∏ tych wyko-
nawców w post´powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Przepisu nie sto-
suje si´ do wykonawców, którym udziela si´ zamówienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.

Przepisy Pzp obowiàzujàce przed nowelizacjà z 7.04.2005 r. zobowiàzywa∏y za-
mawiajàcego do wykluczenia z post´powania wykonawcy, który wykonywa∏ czyn-
noÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzonego post´powania lub pos∏ugiwa∏ si´
w celu sporzàdzenia oferty osobami uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynno-
Êci, z wyjàtkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
je˝eli przedmiot post´powania stanowi∏y prace projektowe wynikajàce z miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzàdzone przez tych autorów. 

Przepis przewidywa∏ dwie okolicznoÊci, których zaistnienie skutkowa∏o
wykluczeniem wykonawcy. Zgodnie z opinià nr 6 Urz´du Zamówieƒ Publicznych
opublikowanà na stronie internetowej UZP wykluczenie musi mieç zwiàzek
z udzia∏em wykonawcy w czynnoÊciach przygotowujàcych post´powanie. Do czyn-
noÊci tych zalicza si´ czynnoÊci zwiàzane z okreÊleniem przedmiotu zamówienia,
polegajàce m.in. na przygotowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporzàdzeniu programu funk-
cjonalno-u˝ytkowego. CzynnoÊci zwiàzane z okreÊleniem wartoÊci szacunkowej
zamówienia, np.: sporzàdzenie kosztorysu inwestorskiego, sporzàdzenie SIWZ.
Ponadto z przywo∏anej opinii wynika, ˝e: „(…) uczestnictwo w czynnoÊciach zwià-
zanych z przygotowaniem post´powania musi mieç charakter bezpoÊredni, tj. re-
zultat prac podmiotu uczestniczàcego w post´powaniu przygotowawczym jest wy-
korzystywany przez zamawiajàcego bez jego istotnej ingerencji w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Nale˝y przy tym zwróciç równie˝ uwag´ na
cel uchwalenia cytowanego przepisu, a mianowicie wyeliminowanie z post´powa-
nia podmiotów, które naby∏y w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu post´powa-
nia wiedz´, która mo˝e je stawiaç lepszej sytuacji w stosunku do pozosta∏ych wy-
konawców bioràcych udzia∏ w post´powaniu. Wydaje si´ zatem, i˝ z obowiàzkiem
wykluczenia z post´powania o udzielenie zamówienia publicznego b´dziemy mie-

– 169 –



li do czynienia tylko w sytuacji, gdy rezultat prac przygotowawczych b´dzie bez-
poÊrednio wykorzystany w tym post´powaniu oraz charakter czynnoÊci b´dzie
móg∏ mieç wp∏yw na wynik post´powania (np. sporzàdzenie dokumentacji projek-
towej oraz kosztorysu inwestorskiego b´dzie niewàtpliwie faworyzowa∏ jego wy-
konawc´, bowiem inni wykonawcy nie b´dà posiadali wiedzy o ustalonej wartoÊci
zamówienia, co mo˝e mieç wp∏yw na wynik post´powania)”.

Zmieniona w wyniku nowelizacji z 7.04.2005 r. przes∏anka przewiduje obowià-
zek wykluczenia wykonawcy, który wykonywa∏ bezpoÊrednio czynnoÊci zwiàzane
z przygotowaniem prowadzonego post´powania lub pos∏ugiwa∏ si´ w celu sporzà-
dzenia oferty osobami uczestniczàcymi w dokonywaniu tych czynnoÊci, chyba ˝e
udzia∏ takiego wykonawcy w post´powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
Zmiana brzmienia przes∏anki wynika m.in. z uwzgl´dnienia tez zawartych w orze-
czeniu ETS wydanego 3 marca 2005 r. w sprawach C-21/03 i C-34/03 Fabricon SA
przeciwko Paƒstwo belgijskie.

Odstàpienie od bezwzgl´dnego wykluczenia wykonawcy oznacza dla zamawia-
jàcego koniecznoÊç podejmowania indywidualnych rozstrzygni´ç stanowiàcych,
czy udzia∏ wykonawcy w post´powaniu narusza zasad´ uczciwej konkurencji.
Przepis nie znajdzie zastosowania w stosunku do wykonawców, którzy z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze lub zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcz-
nych wynikajàcych z odr´bnych przepisów jako jedyni mogà wykonaç zamówienie
lub którym zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonym konkursie w try-
bie negocjacji bez og∏oszenia lub zamówienia z wolnej r´ki.

2. Z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na wynik prowadzo-
nego post´powania.

Przed podj´ciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy z post´powania zamawiajàcy
musi stwierdziç, ˝e dostarczone przez wykonawc´ informacje sà nieprawdziwe i istotne
dla post´powania, co oznacza wymóg ∏àcznego wystàpienia wskazanych okolicznoÊci. 

Orzecznictwo Zespo∏u Arbitrów wskazuje, ˝e je˝eli z treÊci z∏o˝onych
oÊwiadczeƒ i dokumentów nie wynika wprost obowiàzek wykluczenia wykonawcy, to
nale˝y domniemywaç, ˝e z∏o˝one dokumenty sà prawdziwe i wykonawca mo˝e ubie-
gaç si´ o zamówienie publiczne. W przypadku natomiast powzi´cia przez zamawiajà-
cego informacji o nieprawdziwoÊci oÊwiadczenia lub dokumentów zamawiajàcy ma
obowiàzek ich weryfikacji. Jak wynika z treÊci art. 6 KC, ci´˝ar udowodnienia faktu
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (wyrok Zespo∏u Arbi-
trów sygn. akt UZP/ZO/0-100/99). Powy˝sze znajduje równie˝ potwierdzenie w wyro-
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ku o sygn. akt UZP/ZO/0-60/05, w którym m.in. podkreÊla si´, ˝e skoro podstawà do
wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, to na zamawiajàcym cià˝y obo-
wiàzek wykazania, ˝e wykonawca przed∏o˝y∏ nieprawdziwe informacje. W wyroku
o sygn. akt UZP/ZO/0-622/98 podkreÊlono natomiast, ˝e stwierdzenie nieprawdziwo-
Êci informacji stanowiàcych podstaw´ wykluczenia wykonawcy musi byç udokumen-
towane i jednoznacznie stwierdzaç, które z podanych informacji sà nieprawdziwe.

Ponadto nale˝y zauwa˝yç, ˝e wykonawca, który dostarczy w toku post´powa-
nia nieprawdziwe informacje, podlega nie tylko wykluczeniu, ale tak˝e odpowie-
dzialnoÊci karnej w granicach wskazanych w art. 297 § 1 KK. Stwierdzenie nie-
prawdziwoÊci danych przez zamawiajàcego zobowiàzuje go, zgodnie z dyspozycjà
art. 304 KPK, do zawiadomienia w∏aÊciwego organu Êcigania. 

3. Nie z∏o˝yli oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´po-
waniu lub dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych warunków lub z∏o˝o-
ne dokumenty zawierajà b∏´dy, z zastrze˝eniem art. 26 ust. 3.

Zamawiajàcy przeprowadzajàc badanie podmiotu, stwierdza, czy za∏àczone do
oferty dokumenty i oÊwiadczenia sà zgodne z wymaganiami okreÊlonymi w treÊci
SIWZ. Przedmiotowego badania dokonuje w oparciu o dokumenty za∏àczone do
oferty z∏o˝onej w post´powaniu.

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej instytucje zamawiajàce mo-
gà wezwaç podmioty gospodarcze do uzupe∏nienia zaÊwiadczeƒ i dokumentów
przed∏o˝onych na potwierdzenie warunków podmiotowych lub o ich wyjaÊnienie.
Artyku∏ 26 ust. 3 Pzp, po nowelizacji z 7.04.2006 r., zobowiàzuje zamawiajàcego
do wezwania wykonawców, którzy nie z∏o˝yli wymaganych oÊwiadczeƒ i doku-
mentów do ich uzupe∏nienia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e uzupe∏nienie mo˝e dotyczyç
wy∏àcznie oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu i doku-
mentów podmiotowych. Wezwanie musi byç skierowane do wszystkich wykonaw-
ców, którzy nie z∏o˝yli oÊwiadczeƒ i dokumentów lub z∏o˝yli dokumenty zawiera-
jàce b∏´dy. W obecnym stanie prawnym jedynà okolicznoÊcià zwalniajàcà zama-
wiajàcego od wezwania wykonawców do uzupe∏nienia dokumentów jest sytuacja,
w której mimo uzupe∏nienia dokumentów zamawiajàcy uniewa˝ni post´powanie.
W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oznacza to,
˝e zamawiajàcy, przed podj´ciem decyzji o wezwaniu do uzupe∏nienia dokumen-
tów, musi dokonaç badania oferty tak˝e w zakresie oferowanego przedmiotu za-
mówienia. Stwierdzenie, ˝e np. ˝aden z wykonawców nie oferuje wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami okreÊlonymi w treÊci SIWZ, elimi-
nuje zasadnoÊç wezwania do uzupe∏nienia dokumentów podmiotowych.
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4. Nie wnieÊli wadium, w tym równie˝ na przed∏u˝ony okres zwiàzania
ofertà, lub nie zgodzili si´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà.

Prowadzàc post´powanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przed-
miot stanowià roboty budowlane, zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdania od wyko-
nawców wniesienia wadium, je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 278 000 euro (wartoÊç okreÊlona roz-
porzàdzeniem w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów). W sytuacji,
gdy wartoÊç szacunkowa zamówienia jest mniejsza ni˝ 5 278 000 euro, decyzj´
o wymogu zabezpieczenia oferty wadium podejmuje zamawiajàcy. Szczegó∏owe
informacje dotyczàce form wadium, terminu jego wniesienia, zwrotu lub zatrzy-
mania omówiono w komentarzu do pkt 3.6. Wadium.

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5. 
Zamawiajàcy jest zobowiàzany do zawarcia w treÊci SIWZ wykazu oÊwiad-

czeƒ i dokumentów, jakie majà dostarczyç wykonawcy w celu potwierdzenia
spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. Wymagane dokumenty majà na
celu uwiarygodniç oÊwiadczenie wykonawcy potwierdzajàce zdolnoÊç do wyko-
nania zamówienia. Obowiàzujàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumen-
tów zawiera katalog oÊwiadczeƒ i dokumentów, których mo˝e za˝àdaç zamawia-
jàcy. Cz´stym b∏´dem jest ˝àdanie dokumentów niewynikajàcych z warunków
postawionych w SIWZ. 

˚àdanie przez zamawiajàcego równie˝ innych dokumentów ni˝ wskaza-
ne w rozporzàdzeniu skutkuje, wed∏ug orzeczenia Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt
UZP/ZO/0-451/05, wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy, poniewa˝ za-
mawiajàcy w post´powaniu dokona∏ wyboru oferty z ra˝àcym naruszeniem ustawy.

Zgodnie z rozporzàdzeniem w celu potwierdzenia, ˝e wykonawca po-
siada uprawnienie do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pu-
jàcych dokumentów: 
• koncesji, zezwolenia lub licencji, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiada-

nia koncesji, zezwolenia lub licencji na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obj´tym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”;

• aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo aktualnego zaÊwiadczenia o wpi-
sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà
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wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wysta-
wionego nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia albo sk∏adania ofert; 

• aktualnych zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego oraz
w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego, potwierdzajàcych odpowiednio, ˝e wyko-
nawca nie zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpie-
czenie zdrowotne i spo∏eczne lub zaÊwiadczeƒ, ˝e uzyska∏ przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci, lub
wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu – wystawio-
nych nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia albo sk∏adania ofert; 

• aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy
przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert; 

• aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert.

Zamawiajàcy w SIWZ mo˝e za˝àdaç koncesji, zezwolenia lub licencji niezb´d-
nej do podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obj´tym zamówieniem. Sta-
wiajàc taki wymóg, wskazuje przepisy nak∏adajàce obowiàzek posiadania przez
wykonawc´ wymaganego dokumentu.

Dokumentami potwierdzajàcymi prawo do wyst´powania w obrocie prawnym
sà – w zale˝noÊci od rodzaju podmiotu gospodarczego – w∏aÊciwe rejestry lub ewi-
dencja dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dokumenty rejestrowe zawierajà podstawowe
dane identyfikujàce podmiot gospodarczy oraz sposób reprezentacji tego pod-
miotu i wykaz osób upowa˝nionych do zaciàgania zobowiàzaƒ w jego imieniu. Od
wykonawcy majàcego siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP za-
mawiajàcy musi otrzymaç dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w któ-
rym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajàce, ˝e nie
otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci.

Rozporzàdzenie nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek ˝àdania dokumentu
aktualnego, tj. wystawionego nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem ter-
minu sk∏adania ofert. S∏owo „aktualny”, wed∏ug s∏ownika j´zyka polskiego, ozna-
cza ”w∏aÊciwy wspó∏czesnoÊci, wa˝ny w czasie obecnym”. Z powy˝szego wynika,
˝e dokument aktualny to taki, który przedstawia stan rzeczy zgodny ze stanem
rzeczywistym.
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Zgodnie z wymogami rozporzàdzenia w sprawie dokumentów doku-
ment musi byç wystawiony przed up∏ywem terminu wskazanego w rozporzàdze-
niu. W opinii archiwalnej Urz´du Zamówieƒ Publicznych nr 48, zamieszczonej na
stronie internetowej UZP, stwierdzono, ˝e za aktualny nale˝y uznaç zarówno do-
kument wystawiony nie wczeÊniej ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏a-
dania ofert, jak równie˝ dokument wystawiony w okresie wczeÊniejszym, lecz po-
twierdzony przez organ wydajàcy w wymaganym terminie. Wed∏ug opinii UZP
powy˝sze wyjaÊnienie znajdzie równie˝ zastosowanie do innych dokumentów,
których terminy wystawienia okreÊlone sà rozporzàdzeniem. 

W praktyce mo˝e wystàpiç przypadek, ˝e zamawiajàcy otrzyma doku-
ment wystawiony w ˝àdanym terminie, w którym nie zosta∏y odnotowane ostatnie
zmiany. Zgodnie z wyrokiem Zespo∏u Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0-367/05)
zmiany w sk∏adzie zarzàdu sà skuteczne z chwilà podj´cia uchwa∏y przez odpo-
wiedni organ, skutecznoÊç takiej uchwa∏y nie jest uzale˝niona od dokonania od-
powiedniego wpisu w KRS. Dlatego wykonawca, który za∏àczy∏ do oferty KRK
tylko dla jednego z cz∏onków Zarzàdu, poniewa˝ sk∏ad zmieni∏ si´ z dwuosobowe-
go na jednoosobowy i poinformowa∏ o tym zamawiajàcego, za∏àczajàc do oferty
treÊç uchwa∏y, mimo ˝e fakt ten nie zosta∏ odnotowany w KRS, nie mo˝e zostaç
wykluczony z post´powania. 

Wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego potwierdza, ˝e przedsi´biorca
uczestniczy w obrocie prawnym, nie jest natomiast dokumentem dowodzàcym
uprawnieƒ do realizacji zamówienia. Zgodnie z wyrokiem Zespo∏u Arbitrów 
z 26 lipca 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1848/05, brak w KRS zapisu okreÊlajàcego
przedmiot dzia∏alnoÊci nie mo˝e byç postrzegany jako brak uprawnieƒ do wykony-
wania zamówienia. Powy˝szà tez´ potwierdza równie˝ wyrok Zespo∏u Arbitrów
(sygn. akt UZP/ZO/0-345/05), w stanie faktycznym, który dotyczy∏ wykluczenia
z post´powania o udzielenie zamówienia na sprzàtanie pomieszczeƒ biurowych wy-
konawcy, gdy˝ ten w rejestrze przedsi´biorców nie posiada∏ informacji o czyszcze-
niu dywanów i praniu firanek. Arbitrzy uniewa˝nili decyzj´ zamawiajàcego o wyklu-
czeniu wykonawcy z post´powania, stwierdzajàc, ˝e tego typu us∏ugi nie wymagajà
specjalnych uprawnieƒ. Zamawiajàcy sta∏ na stanowisku, i˝ wykonawca ubiegajàcy
si´ o przedmiotowe zamówienie jest zobowiàzany do wyszczególnienia we wpisie do
Krajowego Rejestru Sàdowego adnotacji o prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci. Zama-
wiajàcy w KRS nie znalaz∏ kodu PKD (Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci), który od-
powiada∏by czyszczeniu wyk∏adzin i praniu firanek. Dlatego te˝ przyjà∏, ˝e firma nie
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spe∏nia warunków wzi´cia udzia∏u w post´powaniu i wykluczy∏ jà z przetargu. Ze-
spó∏ Arbitrów uzna∏, i˝ zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy posiadania upraw-
nieƒ do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci tylko wówczas, je˝eli ustawy nak∏ada-
jà taki obowiàzek. Uprawnieniami tymi sà w szczególnoÊci: koncesje, licencje, ze-
zwolenia, kwalifikacje zawodowe. 

Dokumentami potwierdzajàcymi, ˝e wykonawca nie zalega z op∏acaniem podat-
ków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo∏eczne, sà zaÊwiadczenia
wydane przez w∏aÊciwe organy, odpowiednio Urzàd Skarbowy, Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego. Sk∏adane doku-
menty muszà byç aktualne, tj. wystawione nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed ter-
minem sk∏adania ofert. Zamawiajàcy musi uwzgl´dniç tak˝e decyzj´ z której wyni-
ka, ˝e wykonawca uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o-
˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏a-
Êciwego organu. Wykonawca majàcy siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza tery-
torium RP sk∏ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajàce, ˝e nie zalega z uiszczaniem podat-
ków, op∏at, sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne albo ˝e uzyska∏ prze-
widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci
lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu. 

W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie
w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 Pzp, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç aktualnej informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego. Powy˝sza informacja musi byç wystawiona nie wczeÊniej
ni˝ szeÊç miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. W przypadku osób po-
siadajàcych polskie obywatelstwo powinien to byç dokument z Krajowego Rejestru
Karnego. Od wykonawców, którzy majà siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajàcy powinien otrzymaç zaÊwiadcze-
nie w∏aÊciwego organu sàdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy. 

Zasady ˝àdania informacji od podmiotów zbiorowych, tj. w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 9 Pzp, zosta∏y omówione powy˝ej. W przypadku wykonawców majàcych sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP wykonawca sk∏ada dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, po-
twierdzajàce, ˝e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si´ o zamówienie. 

Je˝eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzi-
b´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si´ dokumentów potwierdzajàcych, ˝e:
nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie og∏oszono jego upad∏oÊci, dokumentów
potwierdzajàcych niezaleganie z uiszczaniem podatków, op∏at, sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne i zdrowotne albo ˝e wykonawca uzyska∏ przewidziane pra-
wem zwolnienie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzy-
manie w ca∏oÊci wykonanie decyzji w∏aÊciwego organu, nie orzeczono wobec nie-
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go zakazu ubiegania si´ o zamówienie, zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego organu sàdowe-
go lub administracyjnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wykonawca za-
st´puje powy˝sze dokumenty dokumentem zawierajàcym oÊwiadczenie z∏o˝one
przed notariuszem, w∏aÊciwym organem sàdowym, administracyjnym albo orga-
nem samorzàdu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio, kraju pochodze-
nia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania.
Powy˝sze oÊwiadczenia muszà byç wystawione i zachowywaç aktualnoÊç w termi-
nach okreÊlonych dla w∏aÊciwych dokumentów. 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajàcego warunku posia-
dania przez wykonawc´ niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia oraz dysponowania
potencja∏em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zama-
wiajàcy prowadzàc post´powanie, którego przedmiotem sà roboty budowlane,
mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów: 
• wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pi´ciu lat przed

dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, a je˝eli okres prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadajàcych swoim ro-
dzajem i wartoÊcià robotom budowlanym stanowiàcym przedmiot zamówie-
nia, z podaniem ich wartoÊci oraz daty i miejsca wykonania oraz za∏àczeniem
dokumentów potwierdzajàcych, ˝e roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie; 

• wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, jakimi
dysponuje wykonawca; 

• informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczeb-
noÊci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku
gdy okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, je˝eli przed-
miotem zamówienia sà roboty budowlane lub us∏ugi;

• wykazu osób i podmiotów, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówie-
nia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÊwiadczenia
i wykszta∏cenia niezb´dnych do wykonania zamówienia, a tak˝e zakresu wyko-
nywanych przez nich czynnoÊci; 

• stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu zamówie-
nia, posiadajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek po-
siadania takich uprawnieƒ.

Aby zweryfikowaç wykonawc´ pod kàtem zdolnoÊci do wykonania zamówie-
nia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç wykazania doÊwiadczenia w realizacji robót odpo-
wiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià robotom budowlanym stanowiàcym
przedmiot zamówienia. Zamawiajàcy nie ma prawa dokonywaç modyfikacji ˝à-
daƒ, wychodzàc poza ramy wyznaczone przepisem. Skoro rozporzàdzenie stano-
wi o mo˝liwoÊci ˝àdania wykazu robót z ostatnich pi´ciu lat przed dniem wszcz´-
cia post´powania, lub w okresie prowadzenia dzia∏alnoÊci, je˝eli jest krótszy, to
zamawiajàcy nie mo˝e stawiaç wymagaƒ w zakresie doÊwiadczenia wykonawcy
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w okresie d∏u˝szym. OkreÊlony w rozporzàdzeniu czas oznacza dla wykonawców ,
˝e nie mogà oni powo∏ywaç si´ na zamówienia realizowane wczeÊniej ni˝ pi´ç lat
przed dniem wszcz´ciem post´powania.

Wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-461/05, stanowi, ˝e wy-
kaz zrealizowanych robót budowlanych, jakiego zamawiajàcy ˝àdajà od wykonaw-
ców, musi dotyczyç ostatnich pi´ciu lat i nie mo˝e byç ograniczony. Zamawiajàcy
nie ma prawa skróciç okresu obejmujàcego wykaz robót budowlanych do
trzech lat, poniewa˝ stanowi to ograniczenie dost´pu do zamówienia. 

Zamawiajàcy ustalajàc ˝àdanie okreÊlajàce liczb´ zrealizowanych zamówieƒ,
które wykonawca b´dzie zobowiàzany wykazaç na potwierdzenie doÊwiadczenia
zawodowego, powinien rozwa˝yç to w kontekÊcie specyfiki i powtarzalnoÊci
przedmiotu zamówienia. Do obowiàzku zamawiajàcego nale˝y równie˝ wyjaÊnie-
nie, co rozumie pod poj´ciem robót odpowiadajàcych swoim rodzajem i wartoÊcià
robotom budowlanym stanowiàcym przedmiot zamówienia. Powy˝sze jest nie-
zb´dne do dokonania prawid∏owej oceny spe∏nienia przez wykonawc´ postawio-
nego warunku. OkreÊlajàc warunek udzia∏u w post´powaniu, a tak˝e sposób do-
konania jego oceny, zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych nale˝yte
wykonanie wymaganych robót. 

Je˝eli roboty budowlane, które stanowià przedmiot zamówienia, wymagajà,
zdaniem zamawiajàcego, dysponowania przez wykonawc´ okreÊlonym sprz´tem,
mo˝e postawiç warunek do∏àczenia do oferty wykazu sprz´tu technicznego. Sta-
wiane wymogi powinny wynikaç z potrzeb okreÊlonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót. 

Nowelizacja z 7.04.2006 r. zmieni∏a dotychczasowy wymóg posiadania sprz´tu
wymaganego przez wykonawc´ na wymóg dysponowania tym sprz´tem w chwili
sk∏adania oferty. Nie znajduje uzasadnienia ˝àdanie w specyfikacji, aby wykonaw-
ca do∏àczy∏ do oferty wypis Êrodków trwa∏ych – w przypadku posiadania sprz´tu
w∏asnego, a w przypadku dysponowania sprz´tem – umów dzier˝awy, leasingu,
najmu. 

Pomimo zmiany okreÊlenia – posiadanie na dysponowanie – aktualnoÊç
zachowuje stanowisko Zespo∏u Arbitrów  (zawarte w wyroku o sygn. akt
UZP/ZO/0-2615/05) w którym podkreÊlono, ˝e za∏àczenie przez wykonawc´ do
oferty pisma, w którym sprzedawca sprz´tu gwarantuje jego dostaw´ w ciàgu 21 dni,
je˝eli zostanie z∏o˝one zamówienie, nie mo˝e byç uznane za spe∏nienie warunku. 
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W uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy infor-
macji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebnoÊci per-
sonelu kierowniczego. ˚àdanie nie mo˝e dotyczyç okresu d∏u˝szego ni˝ trzy lata,
wskazane w rozporzàdzeniu w sprawie dokumentów. Postawiony warunek i ˝àda-
nie dokumentu, mimo ˝e jest dopuszczalne, musi byç wyraênie uzasadnione cha-
rakterem i wielkoÊcià zamówienia.

Aby zagwarantowaç realizacj´ zamówienia przez osoby posiadajàce kwalifika-
cje zawodowe oraz doÊwiadczenie i wykszta∏cenie niezb´dne do wykonania zamó-
wienia, zamawiajàcy mo˝e za˝àdaç wykazu osób i podmiotów, które b´dà uczest-
niczyç w jego wykonaniu. Ponadto zamawiajàcemu przys∏uguje prawo uzyskania
od wykonawcy informacji dotyczàcej zakresu czynnoÊci, jakie b´dà wykonywane
przez wykazane osoby. 

W przypadku je˝eli realizacja zamówienia wymaga od osób uczestniczàcych
w jego wykonywaniu posiadania uprawnieƒ okreÊlonych w przepisach prawa, za-
mawiajàcy mo˝e wskazaç uprawienia, które muszà posiadaç osoby uczestniczàce
w wykonywaniu zamówienia. Dokumenty sk∏adane przez wykonawców na po-
twierdzenie uprawnieƒ wymagajà od zamawiajàcego szczegó∏owej analizy pod-
staw, w oparciu o które zosta∏y wydane. W przypadku gdy zakres przed∏o˝onych
uprawnieƒ nie spe∏nia wymagaƒ postawionych przez zamawiajàcego, powstaje
obowiàzek wykluczenia wykonawcy z post´powania.

W sytuacji, je˝eli zamawiajàcy za˝àda∏ od wykonawców przedstawienia do-
kumentów potwierdzajàcych kwalifikacje osób wskazanych do kierowania budowà, ta-
kich jak: ̋ yciorysy zawodowe, kopie dokumentów potwierdzajàcych posiadanie upraw-
nieƒ budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane, przedstawienie dokumentu potwierdzajàcego po-
siadanie uprawnieƒ budowlanych w specjalnoÊci konstrukcyjno-budowlanej nie upraw-
nia danej osoby do wykonywania samodzielnych robót w budownictwie w zakresie mo-
stów, albowiem w tym przypadku konieczne jest posiadanie specjalnoÊci mostowej.
O takich uprawnieniach nie przesàdza nawet fakt, i˝ dana osoba kierowa∏a przez d∏u-
˝y czas robotami mostowymi, gdy˝ Êwiadczy to tylko o doÊwiadczeniu kandydata, a nie
o jego uprawnieniach w tym zakresie (wyrok sygn. akt UZP/ZO/0-577/05).

Prowadzàc post´powanie o zamówienie publiczne, zamawiajàcy jest
zobowiàzany dok∏adnie okreÊliç wymagane uprawnienia i otrzymaç dokumenty
potwierdzajàce posiadanie uprawnieƒ. Zamawiajàcy nie mo˝e wiedzy o upraw-
nieniach opieraç na posiadanych dokumentach z∏o˝onych przez wykonawc´ w in-
nym post´powaniu (por. wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-449/05).
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W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajàcego warunku, ˝e
wykonawca znajduje si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wy-
konanie zamówienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów: 
• sprawozdania finansowego albo jego cz´Êci, a je˝eli podlega ono badaniu

przez bieg∏ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci równie˝
z opinià odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz´Êci, a w przypad-
ku wykonawców niezobowiàzanych do sporzàdzania sprawozdania finansowe-
go innych dokumentów okreÊlajàcych obroty oraz zobowiàzania i nale˝noÊci
za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie trzy lata obrotowe, a je˝eli okres prowadze-
nia dzia∏alnoÊci jest krótszy – za ten okres;

• informacji banku, lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, w którym
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajàcej wysokoÊç posiadanych Êrodków
finansowych lub zdolnoÊç kredytowà wykonawcy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝
trzy miesiàce przed up∏ywem terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo sk∏adania ofert; 

• polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajàcego, ˝e wyko-
nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci.

Wybór w∏aÊciwego dokumentu potwierdzajàcego sytuacj´ ekonomicznà i finan-
sowà wykonawcy ubiegajàcego si´ o zamówienie jest uzale˝niony od zakresu infor-
macji niezb´dnych do zweryfikowania wykonawców w zakresie spe∏niania warunków
podmiotowych. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç jednego lub kilku dokumentów, którymi
sà: sprawozdanie finansowe lub jego cz´Êç, inne dokumenty okreÊlajàce obroty, zysk
oraz zobowiàzania i nale˝noÊci, informacje z banku o Êrodkach posiadanych na kon-
cie lub zdolnoÊci kredytowej, polisa ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej dzia-
∏alnoÊci. Wprowadzona w wyniku zmiany rozporzàdzenia w sprawie dokumentów
mo˝liwoÊç ˝àdania w przypadku sprawozdania finansowego jego ca∏oÊci albo cz´Êci,
która w opinii zamawiajàcego jest wystarczajàca do uzyskania danych potwierdzajà-
cych spe∏nienie warunku, jest uzasadniona i by∏a sygnalizowana w piÊmiennictwie.

W przypadku gdy zamawiajàcy w SIWZ okreÊli, ˝e ˝àda sprawozdania
finansowego (ca∏oÊci), musi otrzymaç wszystkie dokumenty okreÊlone w art. 45
ustawy o rachunkowoÊci. Powy˝sze potwierdza stanowisko Zespo∏u Arbitrów,
sygn. akt UZP/ZO/0-1010/05 – pomini´cie któregokolwiek z elementów sprawoz-
dania finansowego oznacza koniecznoÊç wykluczenia wykonawcy z przetargu.
W obecnym stanie prawnym przed∏o˝enie cz´Êci sprawozdania nie b´dzie skutko-
wa∏o wykluczeniem wykonawcy z post´powania, pod warunkiem ˝e cz´Êç ta zosta-
∏a okreÊlona przez zamawiajàcego w SIWZ jako wymagana na potwierdzenie
spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu. 
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˚àdane dokumenty majà dostarczyç zamawiajàcemu danych do analizy sytu-
acji finansowej wykonawcy. Zamawiajàcy nie powinien ˝àdaç dokumentów, któ-
rych nie potrafi przeanalizowaç, zbadaç oraz zinterpretowaç. Powinien rozwa˝yç,
czy w okreÊlonych sytuacjach, zamiast sprawozdania finansowego, nie by∏oby uza-
sadnione postawienie warunku wymagajàcego od wykonawcy wykazania zdolno-
Êci kredytowej na okreÊlonà sum´ i za˝àdania na jego potwierdzenie informacji
banku. OkreÊlenie wysokoÊci Êrodków finansowych w odniesieniu do wartoÊci za-
mówienia nie stanowi wykroczenia poza obowiàzujàce przepisy.

Zamawiajàcy ˝àdajàc wykazania zdolnoÊci kredytowej, musi umieç wykazaç,
˝e ma to zwiàzek z realizacjà zamówienia, np. jego zakresem, kapita∏och∏onno-
Êcià, czasem realizacji.

Zgodnie z wyrokiem Sàdu Okr´gowego z 19 paêdziernika 2002 r., sygn.
VCa/702/02, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç informacji banku, w której potwierdza si´
wielkoÊç posiadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç kredytowà. Do zama-
wiajàcego nale˝y wybór, jakiego dokumentu ˝àda.

Postawienie warunku, którego spe∏nieniem jest posiadanie zdolnoÊci
kredytowej wi´kszej od zera, zdaniem Zespo∏u Arbitrów (wyrok sygn. akt
UZP/ZO/0-470/05), nie jest zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp, bowiem zdolnoÊç
kredytowa jest rozpatrywana w kontekÊcie konkretnego zamówienia i nie mo˝e
mieç charakteru abstrakcyjnego. 

W innym wyroku (sygn. akt UZP/ZO/0-1774/04) Zespó∏ Arbitrów
orzek∏, i˝ posiadanie linii kredytowej jest niewàtpliwym potwierdzeniem zdolno-
Êci kredytowej, z tym ˝e z przed∏o˝onej przez wykonawc´ opinii bankowej winno
wynikaç, czy na dzieƒ jej wystawienia wykonawca mo˝e dysponowaç kwotà wyma-
ganà przez zamawiajàcego zgodnie z postawionym przez niego warunkiem udzia-
∏u w post´powaniu. Poniewa˝ zamawiajàcy wymaga∏ od wykonawców dysponowa-
nia kwotà 150 000 z∏, w opinii banku winien znaleêç si´ jednoznaczny zapis o wy-
sokoÊci Êrodków, jakimi rzeczywiÊcie dysponuje przedsi´biorca w ramach linii
kredytowej na dzieƒ jej wystawienia.

W kolejnym wyroku (sygn. akt UZP/ZO/0-1985/05) Zespó∏ Arbitrów
bada∏, czy przed∏o˝enie przez wykonawc´ informacji z banku, z której wynika, i˝
bank udzieli wykonawcy kredytu do wysokoÊci 80% wartoÊci zamówienia, spe∏nia
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warunek postawiony przez zamawiajàcego. W SIWZ zamawiajàcy ˝àda∏, by wyko-
nawcy posiadali co najmniej 500 000 z∏ Êrodków w∏asnych lub dysponowali zdol-
noÊcià kredytowà na min. 2 000 000 z∏. Oferta z∏o˝ona przez wykonawc´ opiewa-
∏a na kwot´ ok. 7 500 000 z∏.; 80% z tej kwoty stanowi∏o równowartoÊç ok.
6 000 000 z∏, czyli kwot´ trzykrotnie wy˝szà, ni˝ wymaga∏ zamawiajàcy. Zespó∏
Arbitrów uzna∏, i˝ co prawda w zaÊwiadczeniu nie podano minimalnej zdolnoÊci
kredytowej, ale porównanie jej procentowego okreÊlenia z wartoÊcià oferty po-
zwala stwierdziç, ˝e wykonawca spe∏ni∏ progowe wymagania okreÊlone w SIWZ.

Zamawiajàcy prowadzàc post´powanie, mo˝e ˝àdaç polisy, a w przypadku jej bra-
ku – innego dokumentu potwierdzajàcego, ̋ e wykonawca jest ubezpieczony od odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci. Ubezpieczenie OC z ty-
tu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej dotyczy przede wszystkim odpowiedzial-
noÊci cywilnej ubezpieczonego za szkody powsta∏e w skutek czynów niedozwolonych
(odpowiedzialnoÊç deliktowa). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç za
szkody wyrzàdzone osobom trzecim, przebywajàcym na terenie firmy, spowodowanie
Êmierci, uszkodzenia cia∏a, a tak˝e za straty rzeczowe polegajàce na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie mienia w zwiàzku z okreÊlonà w umowie ubezpieczenia dzia-
∏alnoÊcià gospodarczà. Zamawiajàcy okreÊla wymaganà kwot´ ubezpieczenia, która
s∏u˝yç ma uzyskaniu odszkodowania w przypadku wyrzàdzenia szkody. 

Zespó∏ Arbitrów w wyroku, sygn. akt UZP/ZO/0-2607/05, uzna∏ ˝e zama-
wiajàcy ˝àdajàc ubezpieczenia prac obj´tych umowà, postawi∏ nadmierny warunek, sta-
wiajàc jednoczeÊnie wymóg posiadania polisy ubezpieczeniowej na kwot´ równà war-
toÊci inwestycji. Zdaniem Arbitrów w sytuacji, gdy zamawiajàcy nakazuje ubezpieczyç
samà inwestycj´, ma gwarancj´ uzyskania odszkodowania na wypadek szkód. 

Reasumujàc, opis warunków uczestnictwa w post´powaniu powinien byç uza-
sadniony charakterystykà, zakresem oraz stopniem z∏o˝onoÊci zamówienia i sfor-
mu∏owany w sposób nienaruszajàcy zasad udzielania zamówieƒ. Zamawiajàcy jest
zobowiàzany okreÊliç warunki w sposób precyzyjny, jednoznaczny i nie mo˝e ich
zmieniaç w toku post´powania. Warunki udzia∏u w post´powaniu s∏u˝à zweryfiko-
waniu zdolnoÊci podmiotu do wykonania zamówienia. Nie mogà wi´c byç okreÊlo-
ne w sposób skutkujàcy faworyzowaniem jednych, a tym samym dyskryminowaniem
innych wykonawców. Z∏amanie zasad udzielania zamówieƒ poprzez formu∏owanie
warunków nadmiernych w Êwietle obowiàzujàcych przepisów jest niedopuszczalne.

6.1.1.4. Jedna oferta 

W post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca mo˝e z∏o-
˝yç jednà ofert´. Oznacza to zakaz z∏o˝enia przez jednego wykonawc´ kilku ofert
na okreÊlony przedmiot zamówienia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w post´powaniu,
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w którym zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych, wykonawca mo˝e
z∏o˝yç tylko jednà ofert´ na wyodr´bnionà przez zamawiajàcego cz´Êç przedmio-
tu zamówienia. Zamawiajàcemu przys∏uguje prawo okreÊlenia maksymalnej li-
czby cz´Êci zamówienia, na które oferty cz´Êciowe mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca.

Sytuacja, gdy przedsi´biorca sk∏adajàcy ofert´ wyst´puje w tym samym post´-
powaniu jako podwykonawca w ofercie innego wykonawcy, nie oznacza z∏o˝enia
wi´cej ni˝ jednej oferty przez jednego wykonawc´. Przypadek taki b´dzie mia∏
miejsce, np. gdy wykonawca sk∏adajàcy samodzielnie ofert´ wyst´puje, w tym sa-
mym post´powaniu w innej ofercie jako cz∏onek konsorcjum. Wówczas zamawia-
jàcy ma obowiàzek odrzuciç wszystkie oferty z udzia∏em tego wykonawcy, bowiem
ich przyj´cie narusza∏oby art. 82 ust. 1 Pzp, który stanowi, i˝ wykonawca mo˝e z∏o-
˝yç jednà ofert´. 

6.1.1.5. Koszty udzia∏u w przetargu 

W post´powaniu o udzielenie zamówienia zamawiajàcy mo˝e przewidzieç
zwrot kosztów udzia∏u w post´powaniu poniesionych przez wykonawc´. OkreÊle-
nie, czy zamawiajàcy przewiduje zwrot kosztów oraz ustalenie ich wysokoÊci jest
jego uprawnieniem, co oznacza, ˝e mo˝e równie˝ nie dopuÊciç takiej mo˝liwoÊci.
Informacj´ dotyczàcà przewidywanego zwrotu kosztów zamawiajàcy zobowiàzany
jest zawrzeç w SIWZ, w której powinien tak˝e okreÊliç, do jakiej wysokoÊci kosz-
ty zostanà zwrócone. 

Brak w SIWZ informacji o przewidywanym zwrocie kosztów udzia∏u w post´-
powaniu nie wy∏àcza uprawnienia wykonawcy, który z∏o˝y∏ w post´powaniu ofer-
t´ niepodlegajàcà odrzuceniu, do wystàpienia o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w post´powaniu w przypadku jego uniewa˝nienia z przyczyn le˝à-
cych po stronie zamawiajàcego. Jest to bowiem odr´bna instytucja przewidziana
w art. 93 ust. 4 Pzp. Pozwala ona wystàpiç wykonawcy z roszczeniem o zwrot uza-
sadnionych kosztów uczestnictwa, w szczególnoÊci zwrotu kosztów przygotowania
oferty, gdy post´powanie uniewa˝niono z przyczyn le˝àcych po stronie zamawia-
jàcego. Uprawnienie wynikajàce z ar. 93 ust. 4 Pzp dotyczy tylko wykonawcy, któ-
ry w takim post´powaniu z∏o˝y∏ ofert´ niepodlegajàcà odrzuceniu.

6.1.1.6. Wizja lokalna terenu budowy 

Wykonawca powinien dokonaç wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia
na etapie przygotowania oferty. Pozwala to zweryfikowaç przekazane przez zama-
wiajàcego dokumenty, stanowiàce opis przedmiotu zamówienia, ze stanem fak-
tycznym. W przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci wykonawca powinien zg∏osiç je
zamawiajàcemu. Otrzymujàc zapytanie dotyczàce niezgodnoÊci pomi´dzy stanem
faktycznym terenu budowy a przekazanà dokumentacjà, zamawiajàcy musi doko-
naç oceny stanu faktycznego i podjàç w∏aÊciwe decyzje. 

– 182 –



W przypadku je˝eli zamawiajàcy ˝àda i otrzymuje od wykonawcy
oÊwiadczenie, ˝e dokona∏ wizji lokalnej terenu, ma prawo wymagaç wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazanà dokumentacjà. Powy˝sze oznacza, ̋ e
wykonawca, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, nie dokonujàc wizji lokalnej terenu budowy,
w przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci w trakcie realizacji robót b´dzie zobowiàza-
ny do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacjà projektowà.

6.1.2. Dokumenty przetargowe 

Opracowana przez zamawiajàcego specyfikacja istotnych warunków zamówienia
okreÊla zasady prowadzenia post´powania oraz stanowi podstaw´, w oparciu o którà
wykonawca przygotowuje i sk∏ada ofert´. ZawartoÊç dokumentów przetargowych
w przypadku prowadzenia post´powania, którego przedmiot stanowià roboty budow-
lane, musi obejmowaç dokumenty wymagane do sporzàdzenia opisu przedmiotu za-
mówienia. Szczegó∏owe omówienie dokumentów zawarte jest w pkt 7.4. Poradnika.

W SIWZ zamawiajàcy wskazuje imiona i nazwiska osób uprawnionych do kon-
taktowania si´ z wykonawcami oraz okreÊla sposób tego kontaktowania. Nale˝y
pami´taç, i˝ zgodnie z nowelizacjà z 7.04.. 2006 r. w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajàcy i wykonawcy przekazujà, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, pisem-
nie, faksem lub drogà elektronicznà. 

Je˝eli zamawiajàcy lub wykonawca przekazujà oÊwiadczenia, wnioski, zawia-
domienia oraz informacje faksem lub drogà elektronicznà, ka˝da ze stron na ˝à-
danie drugiej niezw∏ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca ma prawo zwróciç si´ do zamawiajàcego z zapytaniami dotyczàcymi
wyjaÊnienia treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do obowiàzków zama-
wiajàcego w takim przypadku nale˝y niezw∏oczne udzielenie wyjaÊnieƒ. Obowiàzek ten
istnieje, gdy proÊba o wyjaÊnienie wp∏ynie na co najmniej szeÊç dni przed terminem
otwarcia ofert. TreÊç zapytaƒ musi byç przekazana wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania êród∏a zapytania. Prowadzàc post´powanie w trybie
przetargu nieograniczonego, zamawiajàcy ma obowiàzek zamieÊciç treÊç zapytaƒ z wy-
jaÊnieniami na stronie internetowej, na której udost´pniona jest specyfikacja. 

W praktyce mo˝e wystàpiç koniecznoÊç modyfikacji treÊci SIWZ, co mo˝e skut-
kowaç koniecznoÊcià zmian w przygotowywanej przez wykonawc´ ofercie. W takim
przypadku zamawiajàcy jest zobowiàzany przed∏u˝yç termin sk∏adania ofert o czas
niezb´dny na przygotowanie zmian, zawiadomiç wykonawców oraz zamieÊciç infor-
macje na stronie internetowej. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza kwoty progo-
we, ustalone rozporzàdzeniem w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów,
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termin musi zostaç przed∏u˝ony o co najmniej siedem dni. Modyfikacja, tak jak
treÊç wyjaÊnieƒ, musi byç przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali
specyfikacj´ i udost´pniona na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
Dokonywana przez zamawiajàcego modyfikacja nie mo˝e zmieniaç ustalonych
w specyfikacji warunków udzia∏u w post´powaniu i kryteriów oceny ofert. 

6.1.3. Przygotowanie ofert

Podstaw´ przygotowania oferty przez wykonawc´ powinien stanowiç okreÊlo-
ny przez zamawiajàcego wzorzec. Zamawiajàcy musi sporzàdziç opis w sposób
pozwalajàcy na ocen´ z∏o˝onych ofert pod wzgl´dem ich zgodnoÊci z przepisami
Pzp oraz wymaganiami okreÊlonymi w SIWZ. Badajàc oferty, zamawiajàcy oce-
nia, czy wykonawca za∏àczy∏ wymagane dokumenty i oÊwiadczenia. Poniewa˝ wy-
magane dokumenty i oÊwiadczenia stanowià o treÊci oferty, winny byç one przy-
gotowane przez wykonawców zgodnie z wymaganiami zamawiajàcego. 

6.1.3.1. J´zyk ofert 

Zamawiajàcy prowadzi post´powanie o udzielenie zamówienia w j´zyku pol-
skim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgo-
d´ na z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie
zamówienia, oÊwiadczeƒ, 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. J´zykami u˝ywanymi w handlu mi´dzynaro-
dowym sà: niemiecki, angielski, francuski, hiszpaƒski. W takim przypadku
zamawiajàcy jest zobowiàzany do przyj´cia wersji obcoj´zycznej bez t∏umaczenia.

6.1.3.2. Dokumenty sk∏adajàce si´ na ofert´

Sporzàdzajàc wykaz dokumentów sk∏adajàcych si´ na ofert´, zamawiajàcy
w sposób czytelny umo˝liwia wykonawcy w∏aÊciwe jej przygotowanie. Mo˝liwoÊç
weryfikacji kompletnoÊci sk∏adanych dokumentów w oparciu o wykaz eliminuje
wystàpienie braków skutkujàcych wykluczeniem wykonawcy z post´powania albo
odrzuceniem z∏o˝onej oferty. Dlatego zamawiajàcy decydujàc si´ na sporzàdzenie
wykazu dokumentów sk∏adajàcych si´ na ofert´, powinien je zindywidualizowaç
poprzez wskazanie w SIWZ punktów, w których okreÊli∏ ˝àdanie ich za∏àczenia.

6.1.3.3. Ceny ofertowe

Istotnym elementem specyfikacji jest okreÊlenie przez zamawiajàcego sposobu
obliczenia ceny oferty. Sposób ten powinien odnosiç si´ do przyj´tej przez zama-
wiajàcego formy wynagrodzenia. Przy p∏atnoÊci kosztorysowej podstaw´ obliczenia
ceny oferty na roboty budowlane stanowi przedmiar robót sporzàdzony w oparciu
o dokumentacj´ projektowà i specyfikacj´ technicznà wykonania i odbioru robót. 
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W przypadku przyj´cia przez zamawiajàcego p∏atnoÊci kosztorysowej sposób
obliczenia ceny mo˝e zostaç opisany nast´pujàco:

Wykonawca okreÊli ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione
w „przedmiarze robót”, który po wype∏nieniu przez wykonawc´ stanowiç b´-
dzie kosztorys ofertowy jako za∏àcznik do oferty, wed∏ug nast´pujàcych zasad:
• wszystkie pozycje muszà zawieraç cen´ jednostkowà,
• cena jednostkowa ka˝dej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmo-

waç koszty bezpoÊrednie robocizny, materia∏ów, pracy sprz´tu i trans-
portu technologicznego oraz koszty poÊrednie, koszty zakupu i zysk. Ce-
na jednostkowa z narzutami jest cenà netto.

Ceny jednostkowe robót wykonawca ma obowiàzek okreÊliç na podstawie
kalkulacji w∏asnej lub danych rynkowych w odniesieniu do okreÊlonych jed-
nostek przedmiarowych i zakresu robót opisanego w przedmiarze robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Wszystkie wartoÊci okreÊlone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena
oferty powinny byç liczone z dok∏adnoÊcià do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca jest zobowiàzany do wype∏nienia i okreÊlenia wartoÊci we
wszystkich pozycjach wyst´pujàcych w przedmiarze robót. Brak wype∏nie-
nia i okreÊlenia ceny jednostkowej w pozycji w kosztorysie ofertowym spo-
woduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji kosztorysu ofertowego ze-
ra jako wartoÊci ceny jednostkowej spowoduje odrzucenie oferty.
Wprowadzenie przez wykonawc´ zmian w iloÊciach okreÊlonych przez
zamawiajàcego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót spowodu-
je odrzucenie oferty.

Ostatecznà cen´ oferty stanowi wartoÊç brutto kosztorysu ofertowego.
Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegnà podwy˝sze-
niu w czasie realizacji ca∏ego przedmiotu zamówienia.
Zamawiajàcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia, mo˝e zwróciç si´ do wykonawcy w for-
mie pisemnej o udzielnie w okreÊlonym terminie wyjaÊnieƒ dotyczàcych
elementów oferty majàcych wp∏yw na wysokoÊç ceny.
Je˝eli zostanie z∏o˝ona oferta, której wybór prowadzi∏by do powstania obo-
wiàzku podatkowego zamawiajàcego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i us∏ug w zakresie dotyczàcym wewnàtrzwspólnotowego nabycia
towarów, zamawiajàcy – w celu oceny takiej oferty – dolicza do przedsta-
wionej w niej ceny podatek od towarów i us∏ug, który mia∏by obowiàzek
wp∏aciç zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

6.1.3.4. Waluty oferty

Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç rozliczenia z wykonawcà w walutach obcych.
W takiej sytuacji zamawiajàcy ma obowiàzek okreÊliç w SIWZ, w jakich walutach
obcych i na jakich zasadach b´dà prowadzone te rozliczenia. 
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W komentarzach odnoszàcych si´ do przepisów o zamówieniach pu-
blicznych autorzy wskazujà, ˝e:

„W przetargach o charakterze mi´dzynarodowym strony mogà prowadziç rozli-
czenia w walutach obcych. W zwiàzku z tym równie˝ cena oferty mo˝e byç wyra˝o-
na w walucie obcej. Jednak˝e ze wzgl´du na przepis art. 356 § 1 KC stanowiàcy, i˝
zobowiàzania pieni´˝ne na terenie Polski muszà byç wyra˝one tylko w walucie pol-
skiej, dla zawarcia i realizacji umowy konieczne jest przeliczenie ceny podanej w wa-
lucie obcej na walut´ polskà. W zwiàzku z tym zamawiajàcy powinien okreÊliç w spe-
cyfikacji sposób obliczania ceny takiej oferty na etapie realizacji zamówienia, tj.
wskazaç kurs, który b´dzie podstawà przeliczenia waluty obcej dla regulowania p∏at-
noÊci. Je˝eli specyfikacja nie zawiera takiego opisu, cen´ oferty nale˝y przeliczaç
zgodnie z zarzàdzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10.5.1995 r. w spra-
wie sposobu i szczegó∏owego zakresu stosowania og∏aszanych przez NBP kursów wa-
luty krajowej w stosunku do walut obcych (M. P. Nr 23, poz. 282)” (w: J. Pieróg, Pra-
wo zamówieƒ publicznych. Komentarz, Warszawa 2005 r., str. 130).

„Informacja dotyczàca walut obcych, w jakich mogà byç prowadzone rozlicze-
nia mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, powinna podawaç, czy przewidywane
jest takie rozliczenie umowy, a jeÊli tak, to w jakich walutach i na jakich zasadach
(m.in. okreÊlenie, na której ze stron przysz∏ej umowy cià˝y ryzyko walutowe)”
(w: M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzier˝anowski, Prawo zamówieƒ publicz-
nych. Komentarz, Zakamycze 2005 r., str. 162).

„Informacja (…) powinna wyra˝aç si´ w podaniu przez zamawiajàcego do wia-
domoÊci, czy w ogóle, a jeÊli tak, to jakie rozliczenia zwiàzane z wykonaniem umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego w walutach obcych” (w: J. Baehr, T. Czaj-
kowski, W. Dzier˝anowski, T. Kwieciƒski, W. ¸ysakowski, Prawo zamówieƒ pu-
blicznych. Komentarz, Warszawa 2004 r., str. 132).

6.1.3.5. Termin zwiàzania ofertà.

Zgodnie z nowelizacjà z 7.04.2006 r. termin, w którym wykonawca pozostaje
zwiàzany ofertà, w zale˝noÊci od ustalonej wartoÊci zamówienia dla robót budow-
lanych, wynosi:
• 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏o-

tych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro;
• 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest równa lub przekracza wyra˝onà w z∏o-

tych równowartoÊç kwoty okreÊlonej w rozporzàdzeniu w sprawie kwot warto-
Êci zamówieƒ oraz konkursów (obecnie rozporzàdzenie ustala t´ kwot´ na po-
ziomie 5 728 000 euro), a jest mniejsza ni˝ 20 000 000 euro;

• 30 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ równowartoÊç kwoty okre-
Êlonej w rozporzàdzeniu w sprawie kwot wartoÊci zamówieƒ oraz konkursów –
obecnie 5 728 000 euro.
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Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ ustawodawca okreÊla maksymalny termin zwiàzania
ofertà. W ka˝dym zatem przypadku gdy zamawiajàcy ustala w post´powaniu
okres, w którym wykonawca pozostanie zwiàzany z∏o˝onà ofertà, musi pami´taç
o okreÊlonych przez ustaw´ nieprzekraczalnych terminach zwiàzania. Art. 85 
ust. 5 stanowi samoistnà podstaw´ do ustalenia poczàtku biegu terminu zwiàza-
nia ofertà. Z treÊci cytowanego artyku∏u wynika odmienna zasada ustalenia roz-
pocz´cia terminu ni˝ przyjmuje to KC. OkreÊlenie, i˝ bieg terminu zwiàzania
ofertà rozpoczyna si´ wraz z up∏ywem terminu sk∏adania ofert, wskazuje, ˝e przy
liczeniu terminu zwiàzania uwzgl´dnia si´ dzieƒ sk∏adania ofert, a wi´c pierwszym
dniem zwiàzania ofertà jest dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert.

Powy˝sze znajduje potwierdzenie w wyroku Zespo∏u Arbitrów, sygn.
akt UZP/ZO/0-11/05, zgodnie z którym do liczenia terminu zwiàzania ofertà,
o którym mowa w art. 85 ust. 5 Pzp, nie stosuje si´ przepisów KC. Przepis art. 85
ust. 5 Pzp ma charakter ius cogens, jeÊli chodzi o ustalenie terminu poczàtkowe-
go zwiàzania ofertà. Przepis ten jest lex specialis w odniesieniu do przepisów KC.

Zasadà jest, i˝ okreÊlony przez zamawiajàcego termin zwiàzania ofertà jest
ostateczny. Wyjàtek stanowi przys∏ugujàce zamawiajàcemu jednorazowe upraw-
nienie do zwrócenia si´ do wykonawców o przed∏u˝enie terminu o oznaczony
okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 60 dni. Ustawa wymaga, by przed∏u˝enie dotyczy∏o
tylko uzasadnionych przypadków i mia∏o miejsce tylko raz w trakcie post´powa-
nia. Wystàpienie zamawiajàcego o zgod´ wykonawcy musi nastàpiç co najmniej
na siedem dni przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà. Odmowa wyra˝enia zgo-
dy nie powoduje utraty wadium, natomiast zgoda wykonawcy na przed∏u˝enie
okresu zwiàzania ofertà jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przed∏u˝eniem
okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝eli nie jest to mo˝liwe, z wniesieniem nowego
wadium na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà.

Zgodnie ze stanowiskiem Zespo∏u Arbitrów w wyroku, sygn. akt
UZP/ZO/0-11/05, czas, na który nale˝y wnieÊç wadium, nie mo˝e byç krótszy od
okresu zwiàzania ofertà. Dlatego te˝ termin wa˝noÊci wadium nie mo˝e up∏ywaç
wczeÊniej ni˝ termin zwiàzania ofertà wskazany w SIWZ. Wniosek taki mo˝na wy-
snuç a contrario z art. 46 ust. 1 pkt 1 Pzp.

6.1.3.6. Wadium

Instytucj´ wadium regulujà przepisy art. 45–46 Pzp w przepisach o przetargu
nieograniczonym. Zamawiajàcy ma obowiàzek ˝àdania wadium, je˝eli wartoÊç za-
mawianych robót budowlanych przekracza 5 278 000 euro. Jak komentowano
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wy˝ej, ˝àdanie wadium poni˝ej tej kwoty zale˝y od decyzji zamawiajàcego, który
musi oceniç potrzeb´ zabezpieczenia oferty. Za˝àdanie wadium oznacza dla za-
mawiajàcego obowiàzek stosowania wszystkich przepisów Pzp, regulujàcych m.in.
formy jego wnoszenia, zatrzymania, zwrotu. 

Zagadnienia zwiàzane z okreÊleniem kwoty wadium oraz form wadium omó-
wiliÊmy szczegó∏owo w pkt 2.1.8. Poradnika. 

W przypadku ˝àdania wadium zamawiajàcy jest obowiàzany wskazaç w specy-
fikacji termin jego wniesienia.

Je˝eli zamawiajàcy zapisze w SIWZ, ˝e w przypadku zmiany terminu
sk∏adania ofert wszelkie prawa i zobowiàzania zamawiajàcego i wykonawcy odnoÊnie
do wczeÊniej ustalonych terminów b´dà podlega∏y nowym terminom, to wadium
wniesione przed up∏ywem nowego wyznaczonego terminu sk∏adania ofert b´dzie
wniesione w terminie (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-1840/04).

Poniewa˝ jednà z form wniesienia wadium jest pieniàdz, zamawiajàcy mu-
si w specyfikacji wskazaç rachunek bankowy, na który wykonawca dokona przelewu.

Ustawa stanowi, ˝e wadium musi zostaç wniesione przed up∏ywem terminu
sk∏adania ofert. Brak wniesienia wadium przed up∏ywem tego terminu musi skut-
kowaç wykluczeniem wykonawcy z post´powania.

Istot´ wadium stanowi zagwarantowanie zawarcia umowy przez wykonawc´,
który zosta∏ wybrany w post´powaniu, co wymaga zabezpieczenia oferty wadium
przez okres zwiàzania ofertà ustalony przez zamawiajàcego w SIWZ. Przed∏u˝e-
nie terminu zwiàzania ofertà wymaga zgody wykonawcy i, w przypadku jej wyra-
˝enia, jednoczesnego przed∏u˝enia okresu wa˝noÊci wadium lub wniesienia nowe-
go wadium na przed∏u˝ony okres. Brak zgody nie powoduje utraty wadium, musi
jednak skutkowaç wykluczeniem wykonawcy z post´powania.

W wyroku Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-1613/04, wskazano,
˝e poniewa˝ Pzp nie obliguje zamawiajàcego do okreÊlenia terminu, w którym wy-
konawcy majà przed∏u˝yç termin wa˝noÊci wadium, wa˝ne jest, aby oferta by∏a
prawid∏owo zabezpieczona przed up∏ywem wa˝noÊci wadium oraz przez ca∏y
okres zwiàzania ofertà.
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Wed∏ug komentarza Urz´du Zamówieƒ Publicznych (T. Czajkowski
(red.), Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz, Warszawa 2004, str. 148) nie ma
przeszkód, aby tak okreÊliç wymagania dotyczàce wadium, ˝e wykonawca b´dzie
uprawniony do wniesienia wadium nawet w dniu, w którym up∏ywa termin sk∏a-
dania ofert, ale przed nadejÊciem godziny, do której powinny byç z∏o˝one. Zgod-
nie z wyrokiem Zespo∏u Arbitrów, sygn. UZP/ZO/0-481/05, wadium wnosi si´
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert, co oznacza, ˝e wykonawca mo˝e wnieÊç
wadium równoczeÊnie z ofertà.

Na temat okreÊlenia przez zamawiajàcego nieprzekraczalnego terminu
wniesienia wadium zajà∏ stanowisko Zespó∏ Arbitrów w sprawie o sygn. akt
UZP/ZO/0-1731/03. Z uzasadnienia wyroku wynika, ˝e je˝eli zamawiajàcy okre-
Êli∏ nieprzekraczalny termin wnoszenia wadium, to uznaç nale˝y, i˝ wniesienie wa-
dium w formie pieni´˝nej jest skuteczne z chwilà uznania rachunku zamawiajàce-
go kwotà wadium w terminie okreÊlonym w SIWZ. Uznanie rachunku bankowe-
go zamawiajàce powoduje, ˝e jest on w posiadaniu Êrodków pieni´˝nych wniesio-
nych przez wykonawc´.

W wyroku sygn. akt UZP/ZO/0-1327/05 Zespó∏ Arbitrów wypowie-
dzia∏ si´ na temat poprawnoÊci wadium wnoszonego w formie gwarancji banko-
wej udzielonej przez bank zagraniczny. Arbitrzy stwierdzili, ˝e w tym przypadku
zastosowanie majà postanowienia Jednolitych Zasad Gwarancji Bankowych usta-
lonych przez Mi´dzynarodowà Izb´ Handlowà w Pary˝u w 1978 r. lub postano-
wienia Jednolitych Zasad dotyczàcych gwarancji bankowych na pierwsze ˝àdanie
z roku 1992. Zgodnie ze stanowiskiem Zespo∏u Arbitrów – przyj´cie gwarancji od
banku zagranicznego nie jest sprzeczne z ustawà Prawo zamówieƒ publicznych.
Klauzula, ˝e gwarancja bankowa podlega prawu obcemu (szwajcarskiemu), ozna-
cza tylko, ˝e w przypadku sporu zwiàzanego z roszczeniami z tytu∏u udzielonej
gwarancji sàdem, przed którym dochodzone zostanie roszczenie, b´dzie sàd
szwajcarski. Gwarancja ma charakter stosunku o charakterze zobowiàzaniowym.
W zwiàzku z tym strony umowy w obrocie mi´dzynarodowym mogà wybraç
umownie prawo w∏aÊciwe dla danego stosunku zobowiàzaniowego.

Zamawiajàcy jest obowiàzany do niezw∏ocznego zwrotu wadium w okoliczno-
Êciach przewidzianych w ustawie Pzp. Zwrot stanowi obowiàzek zamawiajàcego,
je˝eli up∏ynà∏ termin zwiàzania ofertà, zawarto umow´ i wniesiono zabezpiecze-
nie nale˝ytego jej wykonania lub gdy zamawiajàcy uniewa˝ni∏ post´powanie,
a protesty zosta∏y ostatecznie rozstrzygni´te lub up∏ynà∏ termin ich wnoszenia.
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Wykonawca ma prawo z∏o˝yç do zamawiajàcego wniosek o zwrot wadium, je˝eli
wycofa∏ ofert´ przed terminem sk∏adania ofert, zosta∏ wykluczony z post´powania
lub gdy jego oferta zosta∏a odrzucona. W takich przypadkach zamawiajàcy zwra-
ca wadium niezw∏ocznie, a wykonawca traci prawo do wnoszenia protestów.

Zamawiajàcy nie ma obowiàzku przechowywania wadium na wydzielonym ra-
chunku bankowym, ma natomiast obowiàzek zwróciç je wraz z odsetkami wynika-
jàcymi z rachunku bankowego na którym wadium by∏o przechowywane. Poniewa˝
wadium s∏u˝y zabezpieczeniu oferty, zamawiajàcy ma prawo je zatrzymaç, je˝eli
wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi pod-
pisania umowy, nie wniós∏ wymaganego jej zabezpieczenia lub gdy jej zawarcie
sta∏o si´ niemo˝liwe z przyczyn le˝àcych po stronie wykonawcy.

6.1.3.7. Oferty wariantowe i oferty cz´Êciowe

O dopuszczeniu w post´powaniu sk∏adania ofert cz´Êciowych decydu-
je zamawiajàcy. Powy˝sze potwierdza wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt
UZP/ZO/0-1358/05, w którym stwierdzono, i˝ zgodnie z art. 83 ust. 2 Pzp mo˝li-
woÊç dopuszczenia ofert cz´Êciowych jest uprawnieniem zamawiajàcego, nie zaÊ
jego obowiàzkiem.

Dopuszczenia do z∏o˝enia ofert cz´Êciowych warunkuje podzielny charakter
zamówienia, a wi´c mo˝liwe jest tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia mo˝e zo-
staç wykonany cz´Êciowo. W przypadku gdy zamawiajàcy dopuszcza z∏o˝enie
w post´powaniu oferty cz´Êciowej, informacja o tym musi zaleêç si´ ju˝ w og∏o-
szeniu o zamówieniu. Specyfikacja natomiast musi uwzgl´dniaç opis wyodr´bnio-
nych cz´Êci zamówienia.

Ustawa uprawnia wykonawców do z∏o˝enia oferty cz´Êciowej na jednà lub wi´-
cej cz´Êci zamówienia, z zastrze˝eniem, i˝ zamawiajàcy mo˝e ograniczyç to
uprawnienie poprzez okreÊlenie maksymalnej liczby cz´Êci zamówienia, na które
oferty cz´Êciowe mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca. Takie ograniczenie wprowadzo-
ne przez zamawiajàcego powinno w jednoznaczny sposób wynikaç z treÊci og∏o-
szenia i zapisów SIWZ. Skutkiem prawnym wprowadzenia ograniczenia jest ko-
niecznoÊç odrzucenia ka˝dej oferty cz´Êciowej wykonawcy, je˝eli nie zastosowa∏
si´ do zapisów SIWZ i z∏o˝y∏ ofert´ na wi´kszà liczb´ cz´Êci.

Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e oferta cz´Êciowa wykonawcy musi odpowiadaç
cz´Êci zamówienia okreÊlonej przez zamawiajàcego i byç zgodna z treÊcià SIWZ. Za-
sadà jest, ˝e wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´ na danà cz´Êç zamówienia.

Ustawodawca uprawni∏ równie˝ zamawiajàcego do dopuszczenia w post´po-
waniu z∏o˝enia ofert wariantowych. Zagadnienie oferty wariantowej omawiamy
szczegó∏owo w pkt 2.1.2. ppkt 5 Poradnika.
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6.1.3.8. Forma i podpisanie oferty

Zgodnie z ustawà Pzp wykonawca mo˝e z∏o˝yç wy∏àcznie jednà ofert´. Oferta
w zakresie merytorycznym (zgodnoÊci z treÊcià SIWZ) oraz formalnym (spe∏nia-
nia warunków udzia∏u w post´powaniu) musi odpowiadaç wymogom zamawiajà-
cego okreÊlonym w SIWZ. Ponadto winna zostaç przygotowana stosownie do wy-
mogów porzàdkowych okreÊlonych przez zamawiajàcego w SIWZ.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ wymogi dotyczàce np. sposobu spi´cia ofert, kolejnoÊci
dokumentów w ofercie, numeracji stron czy braku parafy nie odnoszà si´ do tre-
Êci oferty, lecz stanowià jedynie zapisy porzàdkowe. Dlatego te˝ niezastosowanie
si´ przez wykonawc´ do okreÊlonych przez zamawiajàcego wymogów porzàdko-
wych nie mo˝e stanowiç podstawy do odrzucenia oferty wykonawcy. Szczegó∏owo
omawiamy ten temat w pkt 2.1.10. Poradnika.

Oferta wykonawcy winna byç sporzàdzona w sposób zapewniajàcy jej czytel-
noÊç i podpisana przez osob´ (osoby), których umocowanie wynika z dokumen-
tów rejestrowych lub pe∏nomocnictwa. W przypadku podpisania oferty przez pe∏-
nomocnika dokument pe∏nomocnictwa musi byç za∏àczony do oferty w oryginale
lub kopii potwierdzonej zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6.1.4. Sk∏adanie ofert

Zamawiajàcy w SIWZ okreÊla wymagany sposób zaadresowania i opisania
oferty. Wymagane oznaczenia powinny eliminowaç mo˝liwoÊç omy∏kowego jej
z∏o˝enia i otwarcia. Adres zamawiajàcego powinien byç adresem biura czynnego
w zwyk∏ych godzinach roboczych, w którym urz´duje personel upowa˝niony do
potwierdzenia czasu i dnia przyj´cia oferty oraz jej przechowywania do wyznaczo-
nego terminu jej otwarcia. Powy˝sze nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji,
gdy zamawiajàcy jednoczeÊnie prowadzi kilka post´powaƒ na ró˝nych obiektach,
których przedmiot jest na tyle zbli˝ony, ˝e mo˝e doprowadziç do niezamierzone-
go otwarcia oferty. Aby wyeliminowaç ryzyko pomy∏ki, wykonawca winien prawi-
d∏owo oznaczyç i opakowaç ofert´, tak aby nie mo˝na by∏o zapoznaç si´ z jej tre-
Êcià przed up∏ywem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert musi nastàpiç w tym
samym dniu, w którym up∏ywa termin ich sk∏adania.

Dobrà praktykà zamawiajàcego jest wyznaczanie godziny otwarcia kilkanaÊcie
minut po up∏ywie terminu sk∏adania ofert. Pozwala to wykonawcy na uczestnicze-
nie w sesji otwarcia bez koniecznoÊci ponownego przybycia do siedziby zamawia-
jàcego. Pami´taç nale˝y, aby miejsce, w którym zostanà otwarte oferty, by∏o wska-
zane bardzo dok∏adnie, tj., o ile to mo˝liwe, poprzez wskazanie np. konkretnego
numeru sali, pi´tra. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci skutkujàcych koniecz-
noÊcià zmiany miejsca otwarcia ofert bezpoÊrednio przez wyznaczonym terminem
w miejscu tym nale˝y pozostawiç informacj´ o dokonanej zmianie. 
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Zamawiajàcy nie ma prawa przyjàç oferty z∏o˝onej po terminie wyznaczonym
w SIWZ. Ofert´ takà nale˝y zwróciç bez otwierania po up∏ywie terminu na wnie-
sienie protestu. Termin ten nale˝y liczyç od dnia, w którym wykonawca móg∏ po-
wziàç wiadomoÊç o tym fakcie, tj. od terminu otwarcia ofert.

Przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wykonawca w ka˝dej chwili mo˝e
zmieniç lub wycofaç ofert´. W celu zmiany oferty wykonawca mo˝e, po pierwsze,
wycofaç uprzednio z∏o˝onà ofert´ i w jej miejsce z∏o˝yç nowà  lub z∏o˝yç zama-
wiajàcemu oÊwiadczenie o zmianie, przy czym zmiana w takiej formie powinna
zostaç z∏o˝ona w taki sam sposób, jak oferta. Warunkiem skutecznoÊci zarówno
wycofania, jak i zmiany jest dokonanie takiej czynnoÊci przed up∏ywem terminu
sk∏adnia ofert. CzynnoÊç taka mo˝e zostaç dokonana wy∏àcznie przez osob´
uprawnionà do dzia∏ania w imieniu wykonawcy.

Uzupe∏nienie oferty po terminie otwarcia ofert nie stanowi cz´Êci ofer-
ty wykonawcy (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZO/ZO/0-402/05).

6.1.5. Otwarcie ofert i ich ocena

Rozpoczynajàc sesj´ otwarcia ofert, bezpoÊrednio przed czynnoÊcià otwarcia
zamawiajàcy jest zobowiàzany podaç do wiadomoÊci wykonawców w niej uczest-
niczàcych kwot´, jakà zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia. Na-
st´pnie otwierajàc oferty, zamawiajàcy podaje nazwy (firmy), adresy wykonaw-
ców, informacje dotyczàce ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warun-
ków p∏atnoÊci zawartych w ofertach.

6.1.5.1. JawnoÊç post´powania

JawnoÊç zamówieƒ publicznych jest jednà z podstawowych zasad udzielania za-
mówieƒ. Zasada ta przejawia si´ w wielu przepisach. Regulacje w nich zawarte
m.in. dotyczà publikacji og∏oszeƒ, dokumentowania post´powania, udost´pniania
protokó∏u, informowania wykonawców o podejmowanych przez zamawiajàcego
czynnoÊciach. Art. 96 Pzp zobowiàzuje zamawiajàcego do prowadzenia w trakcie
post´powania o udzielenie zamówienia pisemnego protoko∏u zawierajàcego co
najmniej regulacje wskazane w artykule. Tryb udost´pniania protoko∏u reguluje
rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie protoko∏u po-
st´powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz. 606).

Wykonawca ma prawo bezpoÊredniego wglàdu do protoko∏u lub sporzàdzenia
jego kopii. Z uwagi na brak wskazania w rozporzàdzeniu terminu, w jakim zama-
wiajàcy ma obowiàzek udost´pniç protokó∏ wykonawcy, majàc na wzgl´dzie zasa-
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dy Pzp, a w szczególnoÊci zasad´ jawnoÊci i pisemnoÊci, za w∏aÊciwe nale˝y uznaç
dzia∏anie zamawiajàcego polegajàce na niezw∏ocznym udost´pnieniu prowadzo-
nego na bie˝àco protoko∏u.

Za∏àczniki do protoko∏u stanowià: oferty, opinie bieg∏ych, oÊwiadczenia, in-
formacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty,
i informacje sk∏adane przez zamawiajàcego i wykonawców oraz umowa. Zama-
wiajàcy obowiàzany jest udost´pniç je dopiero po zakoƒczeniu post´powania.
Powy˝sze nie obejmuje ofert, które zamawiajàcy ma obowiàzek udost´pniç od
chwili otwarcia.

Zamawiajàcy ma prawo odmówiç prawa do informacji wy∏àcznie w przypad-
kach wskazanych w ustawie. OkolicznoÊç taka wyst´puje w przypadku gdy wyko-
nawca zastrze˝e informacje, które stanowià dla niego tajemnic´ przedsi´biorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrze˝e-
nie wykonawcy powinno byç zawarte w ofercie. Za tajemnic´ przedsi´biorstwa
uznaje si´ informacje nieujawnione do wiadomoÊci publicznej, informacje tech-
niczne, technologiczne, organizacyjne przedsi´biorstwa lub inne informacje po-
siadajàce wartoÊç gospodarczà, wobec których przedsi´biorca podjà∏ niezb´dne
dzia∏ania co do zachowania ich poufnoÊci. Poj´cie tajemnicy przedsi´biorstwa
szczegó∏owo omawiamy w pkt 2.1.10. ppkt 10.7. Poradnika.

6.1.5.2. WyjaÊnienie ofert i kontakty z zamawiajàcym.

Badanie i ocena ofert mo˝e wymagaç uzyskania od wykonawcy wyjaÊnieƒ do-
tyczàcych treÊci z∏o˝onej oferty. WyjaÊnienia te nie mogà skutkowaç uzupe∏nie-
niem oferty i powinny stanowiç jedynie podstaw´ do podj´cia w∏aÊciwej decyzji
przez komisj´ przetargowà. W trakcie wyjaÊnieƒ niedozwolone jest prowadzenie
mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà negocjacji dotyczàcych oferty.

˚àdanie wyjaÊnieƒ jest prawem zamawiajàcego, co potwierdza orzecz-
nictwo Zespo∏u Arbitrów. W wyroku sygn. akt UZP/ZO/0-8/05 stwierdzono, ˝e
art. 87 ust. 1 Pzp nie kreuje obowiàzku, lecz stwarza mo˝liwoÊç ˝àdania przez za-
mawiajàcego wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert. Mimo braku obowiàz-
ku skorzystania z uprawnienia zamawiajàcy w ka˝dym uzasadnionym przypadku
powinien, majàc na uwadze nale˝ytà starannoÊç w prowadzeniu post´powania,
zwróciç si´ o wyjaÊnienie treÊci oferty. 

Oceniajàc oferty, zamawiajàcy jest zobowiàzany poprawiç zauwa˝one oczywi-
ste omy∏ki pisarskie i poinformowaç wykonawców o ich poprawieniu.
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Zgodnie z wyrokiem Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-1886/05,
przez oczywistà omy∏k´ pisarskà nale˝y rozumieç widocznie mylnà pisowni´ wy-
razu, ewidentny b∏àd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
cz´Êci. Warunkiem poprawienia omy∏ek pisarskich jest ich oczywistoÊç, co ozna-
cza, ˝e pomy∏ka musi byç bezsporna, nie mo˝e budziç wàtpliwoÊci. Za oczywistà
omy∏k´ pisarskà nie mo˝na uznaç b∏´du w liczbie sztuk oferowanego towaru. 

6.1.5.3. Sprawdzenie oferty i okreÊlenie jej zgodnoÊci z wymaganiami

Zamawiajàcy jest obowiàzany dokonaç badania i oceny oferty m.in. pod wzgl´-
dem jej zgodnoÊci z ustawà i treÊcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W trakcie badania ocenia, czy z∏o˝enie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej kon-
kurencji, czy oferta nie zawiera ra˝àco niskiej ceny, omy∏ek rachunkowych któ-
rych nie mo˝na poprawiç w sposób okreÊlony w przepisach ustawy lub omy∏ek na,
których poprawienie wykonawca nie wyrazi∏ zgody. Istotne jest równie˝ stwier-
dzenie, czy oferta nie zosta∏a z∏o˝ona przez wykonawc´ wykluczonego z post´po-
wania oraz czy jest wa˝na. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli jest nie-
zgodna z ustawà. Przez poj´cie niezgodnoÊci oferty z ustawà nale˝y rozumieç z∏o-
˝enie takiej oferty, której treÊç narusza nie tylko okreÊlone w ustawie Pzp zasady
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, ale tak˝e inne przepisy ak-
tów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy innych aktów, do
których Pzp odsy∏a. NiezgodnoÊç oferty z ustawà dotyczy równie˝ niezgodnoÊci
z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Przyk∏adem takiej niezgod-
noÊci jest z∏o˝enie wi´cej ni˝ jednej oferty w post´powaniu (art. 82 ust. 1), z∏o˝e-
nie oferty faksem (art. 82 ust. 2) czy z∏o˝enie oferty z terminem zwiàzania krót-
szym ni˝ okreÊlono w art. 85 ust. 1 Pzp. 

Zamawiajàcy bada ofert´ wykonawcy pod wzgl´dem jej zgodnoÊci z treÊcià
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stwierdzenie w ofercie niezgodno-
Êci z SIWZ nie zawsze skutkuje koniecznoÊcià jej odrzucenia. NiezgodnoÊci doty-
czàce np. sposobu ponumerowania stron czy ich opakowania, parafowania nie
Êwiadczà o niezgodnoÊci oferty z treÊcià specyfikacji istotnych warunków i powin-
ny byç uznane za uchybienia formalne niemajàce wp∏ywu na ocen´.

SprzecznoÊç oferty z treÊcià SIWZ, o której mowa w art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp, zachodzi wy∏àcznie w odniesieniu do jej treÊci merytorycznej, a nie for-
my. Uchybienia w treÊci oferty, jak np. numeracja stron, okreÊlenie ich liczby czy

– 194 –



zszycie kart oferty nie mogà byç traktowane jako „sprzecznoÊç oferty z treÊcià
SIWZ”, albowiem uchybienia te nie mieszczà si´ w zakresie poj´cia „treÊç ofer-
ty”, a dotyczà wy∏àcznie jej formy i zawartoÊci (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt
UZP/ZO/0-4/05). 

NiezgodnoÊç treÊci oferty z treÊcià SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy za-
oferowany przedmiot dostawy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przed-
miotowi zamówienia np. co do zakresu, liczby, jakoÊci, warunków realizacji i in-
nych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu za-
spokajajàcym oczekiwania i interesy zamawiajàcego. Takie stanowisko wyrazi∏
Zespó∏ Arbitrów w wyroku sygn. UZP/ZO/0-54/05 – „nieodpowiednioÊç” treÊci
oferty mo˝e dotyczyç tylko wymagaƒ merytorycznych okreÊlonych w SIWZ.

Zamawiajàcy stwierdzajàc, ˝e z∏o˝enie oferty stanowi czyn nieuczciwej konku-
rencji, musi wykazaç, ˝e zachodzà fakty wskazujàce, i˝ wykonawca np. oferuje to-
wary poni˝ej kosztów wytworzenia i kosztów w∏asnych, co utrudnia dost´p do ryn-
ku innym wykonawcom. 

Nie ka˝da oferta zawierajàca ni˝szà cen´, odbiegajàcà od ceny konku-
rentów, b´dzie wskazywa∏a, i˝ jej z∏o˝enie stanowi utrudnianie dost´pu do rynku
innym wykonawcom i ˝e ceny zosta∏y podane poni˝ej kosztów wytworzenia w ro-
zumieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ze-
spó∏ Arbitrów podkreÊli∏, i˝ istotà zamówienia publicznego jest konkurowanie na
rynku przez sk∏adanie przez wykonawców ofert z zamiarem uzyskania zamówie-
nia publicznego. Dzia∏anie takie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
(sygn. UZP/ZO/0-496/05).

Niepodwa˝alnà podstawà do takiego stwierdzenia jest decyzja Prezesa Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamawiajàcy podejmujàc decyzj´
o odrzuceniu oferty jako stanowiàcej czyn nieuczciwej konkurencji, nie opierajàc
si´ o konkretne orzeczenia, musi liczyç si´ z mo˝liwoÊcià skorzystania przez wy-
konawc´ ze Êrodków ochrony prawnej i jej oprotestowanie.

Zamawiajàcy badajàc ofert´ w celu ustalenia, czy zawiera ra˝àco niskà cen´
w stosunku do przedmiotu zamówienia, musi zwróciç si´ w formie pisemnej do
wykonawcy o udzielenie wyjaÊnieƒ. Podstaw´ odrzucenia oferty mogà stanowiç,
niez∏o˝enie wyjaÊnieƒ lub stwierdzenie w oparciu o dostarczone przez wykonaw-
c´ dowody, ˝e zaoferowana cena jest ra˝àco niska. Termin na z∏o˝enie wyjaÊnieƒ
okreÊla zamawiajàcy.
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Zespó∏ Arbitrów w wydawanych orzeczeniach niejednokrotnie zajmo-
wa∏ stanowisko, i˝ za ra˝àco niskà cen´ nie mo˝na uznaç ceny na tej podstawie,
˝e jest ni˝sza np. o wi´cej ni˝ 10% od cen przyj´tych przez innych wykonawców.
Zgodnie z wyrokiem sygn. akt UZP/ZO/0-48/05, je˝eli ceny z∏o˝onych ofert
znacznie odbiegajà od ustalonej przez zamawiajàcego szacunkowej wartoÊci za-
mówienia, zamawiajàcy powinien wszczàç w takim przypadku procedur´ zmierza-
jàcà do wyjaÊnienia tej kwestii. Je˝eli w wyjaÊnieniach wykonawca nie udokumen-
tuje zasadnoÊci przyj´cia proponowanych w ofercie stawek, nie jest uprawnione
twierdzenie, ˝e cena nie jest ra˝àco niska. W innym orzeczeniu Zespó∏ Arbitrów
przywo∏a∏ stanowisko Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyra˝one
w piÊmie z 04.02.2003 r. (Dz. Urz. UOKiK 2003/1/240), zgodnie z którym, je˝eli
dzia∏ania podejmowane przez przedsi´biorc´ nie wynikajà z istoty konkurencji,
lecz sà podejmowane w celu utrudnienia dost´pu do rynku i przy pomocy
Êrodków nieznajdujàcych usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji,
stanowià one czyn nieuczciwej konkurencji.

Brak umo˝liwienia wykonawcy wykazania, ˝e jego oferta nie zawiera
ra˝àco niskiej ceny, jest sprzeczny z zasadà wspierania rzeczywistej konkurencji
w zamówieniach publicznych – orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u Sprawiedli-
woÊci z 22 czerwca 1989 r. w sprawie C-103/88 (Constanzo). 

W innym wyroku Zespó∏ Arbitrów stwierdzi∏, i˝ nie mo˝na przyjàç, ˝e
oferta zawiera ra˝àco niskà cen´ na podstawie tylko dwóch z 75 pozycji cenowych
oferty, je˝eli pozycje te nie wp∏yn´∏y w sposób znaczàcy na wysokoÊç ceny ca∏ej
oferty (sygn. akt UZP/ZO/0-611/05).

Zarzut zastosowania przez wykonawców nieuczciwej konkurencji po-
przez zani˝anie stawek roboczogodziny mo˝e byç niezasadny, je˝eli stawka robo-
czogodziny stanowi tylko jeden z elementów okreÊlania ceny, a jej przyj´cie w tak
niskim wymiarze mo˝e byç wynikiem dostosowania ceny do zawy˝onych norm na-
k∏adów rzeczowych (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-565/05).

OkolicznoÊcià skutkujàcà odrzuceniem oferty jest stwierdzenie, ˝e zawiera
omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na poprawiç na zasadach
opisanych w ustawie Pzp. Zamawiajàcy ma obowiàzek odrzuciç ofert´ tak˝e
w przypadku gdy zawiera ona b∏àd w obliczeniu ceny.

– 196 –



B∏àd w obliczeniu ceny, którego zamawiajàcy nie mo˝e poprawiç poprzez dzia-
∏ania opisane w przepisach ustawy, musi skutkowaç odrzuceniem oferty. Przypa-
dek taki wyst´puje, gdy wykonawca sk∏ada ofert´, stosujàc stawk´ podatku VAT
niezgodnà z obowiàzujàcymi przepisami prawa. Zastosowanie b∏´dnej stawki
skutkuje nieprawid∏owym obliczeniem ceny oferty. Przed podj´ciem decyzji o od-
rzuceniu zamawiajàcy powinien jednak zwróciç si´ o do wykonawcy o wyjaÊnienie
treÊci oferty poprzez wskazanie podstaw prawnych dla zastosowania stawki po-
datku VAT przyj´tej do obliczenia ceny oferty. W przypadku wàtpliwoÊci inter-
pretacyjnych zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´ o ich wyjaÊnienie do Urz´du Skarbo-
wego, Izby Skarbowej, OÊrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych.

Innymi nieprawid∏owoÊciami w ofertach skutkujàcymi ich odrzuceniem z po-
wodu b∏´du w obliczeniu ceny mogà byç np. zmiana liczby pozycji lub zmiana spo-
sobu obliczenia ceny. 

Zamawiajàcy nie mo˝e jednak odrzuciç oferty na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 6 Pzp z powodu b∏´dów w obliczaniu ceny, je˝eli cena zgodnie z SIWZ
jest cenà rycza∏towà. Przy tak ustalonej cenie, nawet gdyby przyjàç, ˝e przy jej ob-
liczaniu wystàpi∏y omy∏ki rachunkowe, to zamawiajàcy, na podstawie art. 88 pkt
3 lit. a, jest zobowiàzany przyjàç podanà cen´ rycza∏towà jako prawid∏owà (wyrok
Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-563/05).

Podstaw´ odrzucenia oferty stanowi stwierdzenie jej niewa˝noÊci na podstawie od-
r´bnych przepisów. OkolicznoÊç taka mo˝e mieç miejsce w przypadku gdy wykonaw-
ca nie wyrazi∏ cen w ofercie w z∏otych polskich, zgodnie z ˝àdaniem zamawiajàcego. 

Zespó∏ Arbitrów w wyroku sygn. akt UZP/ZO/0-493/05 orzek∏, ˝e ceny
za us∏ugi okreÊlone w ofercie muszà byç wyra˝one w z∏otych polskich. Oznacze-
nie ceny w tysi´cznych cz´Êciach (np. 0,311 z∏/m2) powoduje, i˝ w tej cz´Êci oferta
nie jest zgodna z polskim systemem p∏atniczym. Powy˝sza teza zosta∏a wywiedzio-
na z przepisów: art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 z póên. zm.), do którego odsy∏a Pzp, art. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. o de-
nominacji z∏otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z póên. zm.), zgodnie z którym polskà
jednostkà pieni´˝nà jest z∏oty, który dzieli si´ na 100 groszy, oraz art. 31 ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2),
w myÊl którego znakami pieni´˝nymi RP sà banknoty i monety opiewajàce na z∏o-
te i grosze. Oznacza to, i˝ rozliczanie wykonanych us∏ug mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
z uwzgl´dnieniem wymienionych regulacji, a to powoduje, ˝e ceny za us∏ugi mu-
szà byç wyra˝one w obowiàzujàcej w Polsce jednostce pieni´˝nej. Oznaczenie ce-
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ny w tysi´cznych cz´Êciach z∏otego powoduje, i˝ w tej cz´Êci oferta jest niezgodna
z polskim systemem p∏atniczym wskazanym w powo∏anych ustawach i podlega od-
rzuceniu.

Nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty jako niewa˝nej na podsta-
wie odr´bnych przepisów, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, czynnoÊç praw-
na prawid∏owo umocowanego cz∏onka zarzàdu spó∏ki z o.o. polegajàca na z∏o˝e-
niu oferty w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonana bez
wymaganej uchwa∏y wspólników na podstawie art. 230 KSH, gdy˝ nie jest obar-
czona wadà niewa˝noÊci (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-542/05). 

6.1.5.4. Poprawianie omy∏ek rachunkowych

Zamawiajàcy ma obowiàzek poprawienia omy∏ki rachunkowej stwierdzonej
w ofercie wykonawcy w przypadku gdy wystàpi co najmniej jedna z okolicznoÊci
wymienionych w art. 88 Pzp. Cytowany przepis wymienia enumeratywnie przypad-
ki, w których mo˝liwe jest poprawienie omy∏ek rachunkowych w obliczeniu ceny.
Z powy˝szego wynika, ˝e je˝eli omy∏ki rachunkowej nie mo˝na poprawiç wed∏ug
jednej z metod opisanych w art. 88 Pzp, ofert´ wykonawcy nale˝y odrzuciç. 

Przez omy∏k´ rachunkowà, wed∏ug art. 88 Pzp, nale˝y rozumieç b∏àd
pope∏niony przez wykonawc´ przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nie-
prawid∏owego wyniku dzia∏ania arytmetycznego (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn.
akt UZP/ZO/0-2496/05). Za nieuprawnione i wykraczajàce poza regulacj´ art. 88
Pzp nale˝y uznaç zatem poprawianie przez zamawiajàcego omy∏ek rachunkowych
zwiàzanych z obliczaniem podatku VAT (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt
UZP/ZO/0-510/05). 

Przepis art. 88 pkt 3 Pzp dotyczy przypadku, gdy cenà oferty jest cena
okreÊlona za ca∏y przedmiot zamówienia albo jego cz´Êç (cena rycza∏towa). Przepis
ten nie wskazuje bowiem wprost, jak nale˝y poprawiaç omy∏ki rachunkowe w obli-
czeniu ceny rycza∏towej, ale raczej, który zapis ceny rycza∏towej przyjmowaç za pra-
wid∏owy, jeÊli wyst´pujà w tym zakresie rozbie˝noÊci. Z istoty ceny rycza∏towej wyni-
ka bowiem, ˝e metoda jej ustalania nie ma charakteru wià˝àcego (wyrok Zespo∏u
Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-2496/05). Powy˝sze potwierdza wyrok Sàdu Apela-
cyjnego w Poznaniu z 6 marca 2001 r. (sygn. I ACa 1147/00), zgodnie z którym „je-
˝eli za wykonane dzie∏o strony ustali∏y wynagrodzenie rycza∏towe, do∏àczenie przez
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wykonawc´ do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument ów mo˝na uznaç
w tym zakresie za uzasadniajàcy merytorycznie oferowanà przez wykonawc´ kwot´
wynagrodzenia rycza∏towego”. 

6.1.5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Zagadnienie waluty oferty omawiamy szczegó∏owo w pkt 6.1.3.4. Poradnika.

6.1.5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Podstawowà zasadà, jakà winien kierowaç si´ zamawiajàcy przy ustalaniu kry-
teriów oceny ofert, jest ich odniesienie wy∏àcznie do przedmiotu zamówienia, co
oznacza, i˝ majà s∏u˝yç ocenie zamawianego przedmiotu i nie mogà odnosiç si´
do w∏aÊciwoÊci wykonawcy. Kryteria podmiotowe odnoszàce si´ do w∏aÊciwoÊci
wykonawcy ustawodawca dopuszcza wyjàtkowo w przypadku us∏ug okreÊlonych
w art. 5 ust. 1 Pzp – nie znajdà one zastosowania w przypadku udzielania zamó-
wienia na roboty budowlane.

Kryteria oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 2 Pzp, powinny odnosiç
si´ do przedmiotu zamówienia. SIWZ, w której znajdujà si´ postanowienia w za-
kresie kryterium oceny nieodnoszàcego si´ do przedmiotu zamówienia, zawiera
wad´ majàcà bezpoÊredni wp∏yw na wynik post´powania, a w zwiàzku z tym skut-
kuje niewa˝noÊcià post´powania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zwiàzku z art.
146 ust. 1 pkt 6 Pzp. (wyrok Zespo∏u Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-3554/05).

Zamawiajàcy okreÊla w SIWZ kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, ich wa-
g´ i sposób przyznawania punktów za poszczególne kryteria. Ocena kryteriów nie
mo˝e zostaç opisana w sposób pozostawiajàcy cz∏onkom komisji przetargowej pe∏nà
uznaniowoÊç w ocenie ofert. Pozostawienie im prawa do swobodnej, subiektywnej
oceny przyznawania punktów za poszczególne kryteria mo˝e naruszaç zasady rów-
nego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Zdaniem Zespo∏u Arbitrów, wyra˝onym w wyroku sygn. akt
UZP/ZO/0-1001/04, brak podania sposobu oceny (przyznawania punktów) za
wskazane elementy oceniane w kryterium „jakoÊç” mo˝e prowadziç do subiek-
tywnych ocen komisji przetargowej, a tym samym narusza art. 36 ust. 1 pkt 18
ustawy (po nowelizacji z 7.04.2006 r. pkt 13 – przyp. Autorów). Ponadto, zgodnie ze
stanowiskiem arbitrów wyra˝onym w cytowanym wyroku, wprowadzenie do
SIWZ zapisu o stosowaniu preferencji przy ocenie ofert w kryterium „cena” przez
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odj´cie od ceny oferowanej 10% dla firm zarejestrowanych na terenie wojewódz-
twa ∏ódzkiego jest sprzeczne z art. 91 ust. 2 Pzp, jak równie˝ narusza zasad´ rów-
nego traktowania wykonawców okreÊlonà w art. 7 ust. 1 Pzp.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiajàcy obowiàzany jest wybraç ofert´ najko-
rzystniejszà na podstawie kryteriów oceny ofert okreÊlonych w SIWZ. Tym samym
prawnie niedopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w spo-
sób sprzeczny z opisem sposobu jego dokonania zawartym w SIWZ. Pzp wprowa-
dza otwarty katalog kryteriów oceny ofert zawierajàcy tylko ich przyk∏adowe wy-
liczenie. WÊród nich, obok obligatoryjnego kryterium ceny, wymienia: jakoÊç,
funkcjonalnoÊç, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych
technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji, serwis
oraz termin wykonania zamówienia. Oznacza to, i˝ zamawiajàcy ka˝dorazowo
mo˝e okreÊliç i uszczegó∏owiç kryteria oceny ofert, przy czym musi pami´taç, i˝
niedopuszczalne sà kryteria uznaniowe, czyli takie, które prowadzà do nieograni-
czonej swobody arbitralnego wyboru oferty.

W jednym z wyroków Zespó∏ Arbitrów zwróci∏ uwag´, i˝ kryterium ja-
koÊci jest w zasadzie niemierzalne i trudne do okreÊlenia. W zwiàzku z tym zasto-
sowanie takiego kryterium wymaga szczegó∏owego opisu sposobu jego oceny.
Niejednoznaczne rozwiàzania przyj´te przez zamawiajàcego co do opisu kryte-
rium jakoÊci mogà prowadziç do naruszenia dyspozycji art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (wyrok Zespo∏u
Arbitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-592/05).

Kryterium oceny ofert musi zawsze stanowiç cena lub cena i inne kryteria odno-
szàce si´ do przedmiotu zamówienia. Pzp nie okreÊla procentowego udzia∏u „kryte-
rium cena” w przypadku ustalenia w post´powaniu równie˝ innych kryteriów oceny
ofert. Majàc na wzgl´dzie przepisy ustawy o finansach publicznych, nakazujàce za-
mawiajàcym racjonalne, rzetelne i celowe wydatkowanie Êrodków publicznych , na-
le˝y podkreÊliç, i˝ zamawiajàcy nie powinien marginalizowaç wagi tego kryterium. 

Cena nie mo˝e stanowiç jedynego kryterium oceny ofert, gdy zamawiajàcy,
prowadzàc post´powanie, których przedmiot stanowià roboty budowlane, do-
puszcza sk∏adanie ofert wariantowych.

6.1.5.7. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i up∏ywie terminów, w których
wykonawca ma prawo skorzystaç ze Êrodków ochrony prawnej, zamawiajàcy in-
formuje wykonawc´, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie podpisania umowy.
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Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ w sprawie zamówienia publicznego w ter-
minie nie krótszym ni˝ siedem dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà. 

Zamawiajàcemu przys∏uguje uprawnienie do wyboru oferty najkorzystniejszej
spoÊród ofert niepodlegajàcych odrzuceniu, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania umowy. Zamawiajàcy nie mo˝e skorzystaç z powy˝-
szego uprawienia, je˝eli zachodzà przes∏anki skutkujàce koniecznoÊcià uniewa˝-
nienia post´powania. 

6.1.5.8. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy

Przepisy Pzp nak∏adajà na zamawiajàcego obowiàzek ˝àdania wniesienia
nale˝ytego zabezpieczenia umowy w przypadku gdy wartoÊç zamówienia na ro-
boty budowlane przekracza kwot´ 5 278 000 euro albo gdy umowa ma zostaç
zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ cztery lata (z wyjàtkiem umów koncesji). Ustano-
wienie zabezpieczenia ma s∏u˝yç zamawiajàcemu do pokrycia roszczeƒ z tytu-
∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy. W przypadku je˝eli wy-
konawca jest jednoczeÊnie gwarantem, zabezpieczenie ma tak˝e s∏u˝yç pokry-
ciu roszczeƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci. Poniewa˝ zabezpieczenie s∏u˝y ochro-
nie interesów zamawiajàcego, jego ustanowienie oraz zasady zwrotu wymagajà
zawarcia szczegó∏owych regulacji, które nale˝y okreÊliç w SIWZ i rozwinàç
w istotnych warunkach umowy. Zamawiajàcy jest zobowiàzany pozostawiç do
wyboru wykonawcy wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku z form wska-
zanych w art. 148 ust. 1 (formy obligatoryjne) i ust. 2 (formy fakultatywne) Pzp.
Zagadnienie form zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy omawiamy
szczegó∏owo w pkt 2.1.13. ppkt 13.2. Poradnika. 

Z uwagi na to, ˝e ustawa nie zawiera zapisu o terminie w jakim nale˝y wnieÊç
zabezpieczenie, trzeba stwierdziç, i˝ w praktyce zamawiajàcy reguluje to w SIWZ
lub istotnych warunkach umowy. Do faktycznego ustanowienia zabezpieczenia,
w celu ochrony interesów zamawiajàcego, powinno dojÊç przed zawarciem umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego bàdê z chwilà jej zawarcia. 

6.1.5.9. Ârodki ochrony prawnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawieraç pouczenie o przy-
s∏ugujàcych wykonawcom w toku post´powania o udzielenie zamówienia Êrod-
kach ochrony prawnej. O zakresie informacji, jakie zostanà zawarte w pouczeniu,
decyduje zamawiajàcy. Dobrà praktykà zamawiajàcego jest zawarcie w pouczeniu
takiego zakresu informacji, który umo˝liwi wykonawcy prawid∏owe skorzystanie
ze Êrodków ochrony prawnej przys∏ugujàcych mu w toku post´powania.
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Ârodki ochrony prawnej okreÊlone w dziale VI Pzp przys∏ugujà wykonawcom
oraz osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub mo˝e
doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy. 

Nale˝y podkreÊliç, i˝ ostatnie zmiany Pzp, wprowadzone nowelizacjà
z 7.04.2006 r., wy∏àczajà stosowanie przepisów dotyczàcych odwo∏aƒ i skarg w po-
st´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartoÊç nie przekracza
wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro. Wprowadzona regulacja
stanowi, ˝e w post´powaniach o takiej wartoÊci o ostatecznym rozstrzygni´ciu
protestu decyduje zamawiajàcy. Decyzja ta nie podlega dalszej weryfikacji na
podstawie przepisów o Êrodkach ochrony prawnej.

Protest mo˝e byç wniesiony do zamawiajàcego w terminie siedem dni od dnia,
w którym powzi´to lub mo˝na by∏o powziàç wiadomoÊç o okolicznoÊciach stanowià-
cych podstaw´ jego wniesienia. Protest uwa˝a si´ za wniesiony z chwilà, gdy dotar∏ on
do zamawiajàcego w taki sposób, ̋ e móg∏ zapoznaç si´ z jego treÊcià. Wniesienie pro-
testu mo˝liwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Terminy na sk∏adanie Êrodków odwo∏awczych sà terminami zawitymi
i nie podlegajà przywróceniu (uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z 17 lipca 2003 r., sygn.
IICZP 44/03). Up∏yw terminu powoduje wygaÊni´cie prawa (wyrok Zespo∏u Ar-
bitrów, sygn. akt UZP/ZO/0-1756/04).

Protest dotyczàcy treÊci og∏oszenia i postanowieƒ SIWZ w przetargu nieogra-
niczonym wnosi si´ w terminie:
• siedmiu dni od dnia publikacji og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu in-
ternetowego Urz´du – je˝eli wartoÊç zamówienia, którego przedmiot stanowià
roboty budowlane, jest mniejsza ni˝ 5 278 000 euro;

• 14 dni od dnia publikacji og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – je˝eli wartoÊç zamó-
wienia, którego przedmiot stanowià roboty budowlane, jest równa lub prze-
kracza kwot´ 5 278 000 euro.
Protest winien wskazywaç: 

• oprotestowanà czynnoÊç albo zaniechanie zamawiajàcego;
• ˝àdanie protestujàcego;
• zwi´z∏e przytoczenie zarzutów oraz okolicznoÊci faktycznych i prawnych uza-

sadniajàcych wniesienie protestu.
Kopi´ wniesionego protestu zamawiajàcy niezw∏ocznie przekazuje wykonaw-

com uczestniczàcym w post´powaniu o udzielenie zamówienia, a je˝eli protest
dotyczy treÊci og∏oszenia lub postanowieƒ SIWZ, zamieszcza jà równie˝ na stro-

– 202 –



nie internetowej, na której jest udost´pniana SIWZ, wzywajàc wykonawców do
wzi´cia udzia∏u w post´powaniu toczàcym si´ w wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami post´powania toczàcego si´ w wyniku wniesienia protestu stajà
si´ wykonawcy, którzy majà interes prawny w tym, aby protest zosta∏ rozstrzygni´-
ty na korzyÊç jednej ze stron i którzy przystàpili do post´powania:
1) w terminie trzech dni od dnia otrzymania wezwania do wzi´cia udzia∏u w po-

st´powaniu toczàcym si´ w wyniku wniesienia protestu;
2) do up∏ywu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, je˝eli protest dotyczy

treÊci og∏oszenia lub, w post´powaniu w trybie przetargu nieograniczonego,
tak˝e postanowieƒ SIWZ.

Zamawiajàcy musi otrzymaç od wykonawcy zg∏oszenie przystàpienia do post´-
powania toczàcego si´ w wyniku wniesienia protestu. W zg∏oszeniu musi byç
wskazany interes prawny w przystàpieniu i okreÊlone ˝àdanie w zakresie zarzutów
zawartych w proteÊcie. Wnoszàcy zg∏oszenie do zamawiajàcego przekazuje jedno-
czeÊnie jego kopi´ wykonawcy wnoszàcemu protest.

W pouczeniu o Êrodkach odwo∏awczych zamawiajàcy mo˝e zawrzeç informa-
cj´ o zasadzie jednoczesnego rozstrzygania wszystkich protestów dotyczàcych: 
1) treÊci og∏oszenia;
2) postanowieƒ specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) wykluczenia wykonawcy z post´powania o udzielenie zamówienia, odrzucenia

ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w post´powaniu prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego;
– w terminie 10 dni od up∏ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protesty inne ni˝ dotyczàce wymienionych wy˝ej okolicznoÊci zamawiajàcy jest
zobowiàzany rozstrzygnàç w terminie 10 dni od dnia wniesienia. Brak rozstrzy-
gni´cia protestu w terminie uznaje si´ za jego oddalenie.

Rozstrzygni´cie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie
i terminie wniesienia odwo∏ania zamawiajàcy ma obowiàzek przekazaç jednocze-
Ênie podmiotowi, który wniós∏ protest oraz wykonawcom, którzy przystàpili do
post´powania toczàcego si´ w wyniku wniesienia protestu, a je˝eli protest dotyczy
treÊci og∏oszenia lub postanowieƒ specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieÊciç
go równie˝ na stronie internetowej, na której udost´pniano og∏oszenie.

Od rozstrzygni´cia protestu przys∏uguje wykonawcy odwo∏anie, które mo˝e
wnieÊç do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w terminie pi´ciu dni od dnia
dor´czenia rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu do rozstrzygni´cia prote-
stu. Wykonawca wnoszàcy odwo∏anie jest obowiàzany przekazaç jednoczeÊnie je-
go kopi´ zamawiajàcemu. 
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Do obowiàzków zamawiajàcego nale˝y przes∏anie kopii odwo∏ania jednocze-
Ênie wszystkim uczestnikom post´powania toczàcego si´ w wyniku wniesienia
protestu, w terminie dwóch dni od dnia jej otrzymania, oraz wezwanie ich do
udzia∏u w post´powaniu odwo∏awczym.

Wykonawca mo˝e przystàpiç do odwo∏ania najpóêniej do czasu otwarcia posie-
dzenia Zespo∏u Arbitrów. Wykonawca, który zg∏osi przystàpienie do post´powa-
nia odwo∏awczego, musi dor´czyç zg∏oszenie przystàpienia Prezesowi UZP, a jego
kopi´ przekazaç zamawiajàcemu i wykonawcy, który wniós∏ odwo∏anie.

6.2. Wzór oferty wraz z formularzami

Przepisy o zamówieniach publicznych w s∏owniczku ustawy nie zawierajà defi-
nicji oferty. Bazujàc na przepisach KC, przez ofert´ nale˝y rozumieç oÊwiadcze-
nie woli zawarcia umowy okreÊlajàce istotne jej postanowienia (art. 66 § 1 KC).
TreÊç oferty wyznacza zamawiajàcy w oparciu o przepisy Pzp. 

Dla zapewnienia w∏aÊciwego opracowania i z∏o˝enia oferty zamawiajàcy mo˝e
przygotowaç wykonawcom wzór oferty oraz za∏àczników, których wype∏nienie najcz´-
Êciej dotyczy potwierdzenia spe∏nienia warunków w zakresie doÊwiadczenia, potencja-
∏u technicznego potencja∏u kadrowego. Wzory powinny byç opracowane w sposób
umo˝liwiajàcy jednoznacznà ich interpretacj´ i sporzàdzenie dokumentów wymaga-
nych przez zamawiajàcego. W tym celu zamawiajàcy, przed za∏àczeniem ich do specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazaniem wykonawcom, powinien
sam dokonaç przyk∏adowego wype∏nienia i wyeliminowaç zapisy budzàce wàtpliwoÊci. 

Do dobrych praktyk zamawiajàcego nale˝y za∏àczenie pod wzorem druku wy-
jaÊnieƒ dotyczàcych wype∏niania poszczególnych pozycji. Prawid∏owe z∏o˝enie
oferty przez wykonawc´ warunkuje mo˝liwoÊç uzyskania zamówienia, co oznacza,
˝e zarówno zamawiajàcy, jak i wykonawca zobowiàzani sà do do∏o˝enia szczegól-
nej starannoÊci, odpowiednio, na etapie przygotowywania jej wzoru, jak i sporzà-
dzenia. Dla wykonawcy oznacza to ˝e wszystkie elementy oferty winny byç sporzà-
dzone w sposób zgodny z wymaganiami zamawiajàcego.

Niew∏aÊciwe przygotowanie oferty oraz stwierdzenie niezgodnoÊci oferty
z przepisami Pzp oraz treÊcià SIWZ musi skutkowaç jej odrzuceniem.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajàcego sk∏adania w post´powaniu ofert
cz´Êciowych, do obowiàzków zamawiajàcego nale˝y przygotowanie wzoru oferty w spo-
sób umo˝liwiajàcy z∏o˝enie oferty na wybrane przez wykonawc´ cz´Êci zamówienia.
Obowiàzujàca Pzp dopuszcza mo˝liwoÊç okreÊlenia w SIWZ liczby cz´Êci, na które je-
den wykonawca mo˝e z∏o˝yç ofert´. Ponadto dopuszczenie sk∏adania ofert cz´Êciowych
nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek przygotowania wzoru oferty w sposób umo˝li-

– 204 –



wiajàcy wykonawcy jednoznaczne wyodr´bnienie informacji dotyczàcych okreÊlonej
cz´Êci zamówienia. Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej dotyczy w takim
przypadku poszczególnych cz´Êci zamówienia. Oznacza to, ˝e wykonawca sk∏adajàc
ofert´ na wi´cej ni˝ jednà cz´Êç, nie narusza zasady jednej oferty w post´powaniu.

Zamawiajàcy opracowujàc wzory formularzy, zgodnie z którymi wykonawca
ma przed∏o˝yç informacje stanowiàce o spe∏nieniu przez wykonawc´ warunków
udzia∏u w post´powaniu, musi mieç na wzgl´dzie przepisy rozporzàdzenia w spra-
wie dokumentów. OkreÊlajà one zakres informacji, jakie mogà byç ˝àdane od wy-
konawcy. 

Opracowujàc do wype∏nienia lub sporzàdzenia zgodnie z wzorem formularza na
potwierdzenie doÊwiadczenia wykonawcy, zamawiajàcy musi w nim zawrzeç ˝àdanie
informacji wskazanych w rozporzàdzeniu, dotyczàcych wykazania okreÊlonych zgod-
nie z warunkiem postawionym przez zamawiajàcego robót budowlanych wykona-
nych w okresie ostatnich pi´ciu lat przed dniem wszcz´cia post´powania lub krót-
szym, obejmujàcym okres prowadzonej dzia∏alnoÊci. Formularz musi zawieraç tak˝e
rubryki umo˝liwiajàce wpisanie wartoÊci oraz miejsca i daty wykonania robót bu-
dowlanych. W formularzu mo˝e byç równie˝ zawarta informacja dotyczàca doku-
mentów potwierdzajàcych nale˝yte wykonanie wykazanych robót. 

Je˝eli z dokumentacji posiadanej przez zamawiajàcego wynika, ˝e realizacja
zamówienia wymaga okreÊlonego sprz´tu, zamawiajàcy mo˝e opracowaç wzór
formularza, w którym wykonawca zawrze informacj´ potwierdzajàcà dysponowa-
nie takim sprz´tem, o ile taki warunek zosta∏ postawiony w post´powaniu.

Realizacja zamówienia, którego przedmiot stanowià roboty budowlane, po-
zwala zamawiajàcemu na ˝àdanie od wykonawcy informacji na temat przeci´tnej
liczby zatrudnionych pracowników lub liczebnoÊci personelu kierowniczego
w ostatnich trzech latach lub w krótszym okresie, o ile okres prowadzenia dzia∏al-
noÊci jest krótszy i jest to uzasadnione specyfikà przedmiotu zamówienia.

Informacje ˝àdane we wzorze formularza stanowiàcego, po wype∏nieniu przez
wykonawc´, wykaz osób i podmiotów, które b´dà uczestniczyç w wykonywaniu za-
mówienia, nie mogà wykraczaç poza ˝àdanie informacji na temat ich kwalifikacji za-
wodowych, doÊwiadczenia i wykszta∏cenia, które sà niezb´dne do wykonania zamó-
wienia oraz wskazania zakresu czynnoÊci, jakie wykazane osoby b´dà wykonywa∏y.

Formu∏ujàc ˝àdania dotyczàce oÊwiadczeƒ i dokumentów, zamawiajàcy musi
przestrzegaç zasady, aby stawiane wymagania i warunki by∏y niezb´dne do prze-
prowadzenia post´powania. 

Problematyka dotyczàca okreÊlania warunków udzia∏u w post´powaniu oraz
˝àdania dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków przez wykonawc´
zosta∏a omówiona w pkt 6.1.1.3. Poradnika.
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Rozdzia∏ 7.
Umowy na roboty budowlane

7.1. Typ A Umowy – Projektowanie zamawiajàcego i rozliczenie
obmiarowe

7.1.1. Wzór A1 – Formularz umowy

Art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp stanowi, ˝e SIWZ powinna m.in. zawieraç co naj-
mniej: istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci za-
wieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy, aby zawar∏ z nim umo-
w´ w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Przedstawiony we Wzorach umów na roboty budowlane typ umowy A sk∏ada si´
z trzech cz´Êci okreÊlonych jako Formularz umowy, Istotne postanowienia umowy
i Ogólne warunki umowy, zawierajàcych postanowienia dotyczàce praw i obowiàzków
stron, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu PB. Przypomnijmy, ˝e zgodnie z definicjà ustalonà w art. 3
pkt 7 PB przez roboty budowlane rozumie si´ budow´, a tak˝e prace polegajàce na
przebudowie, monta˝u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Oznacza to, ̋ e
ten typ umowy zamawiajàcy b´dzie móg∏ wykorzystaç jedynie w przypadku gdy posia-
da ju˝ wymagane Pzp dokumenty stanowiàce opis przedmiotu zamówienia i oblicze-
nie jego wartoÊci. Przeniesienie do SIWZ proponowanego wzoru umowy nie b´dzie
jednak wystarczajàce do wype∏nienia obowiàzku wskazanego w art. 36 ust. 1 pkt 16
Pzp. Konieczne jest dostosowanie treÊci tych dokumentów do specyfiki przedmiotu
i warunków wykonania zamówienia, dla którego zamawiajàcy opracowuje SIWZ.

Poni˝ej przedstawiono informacje umo˝liwiajàce zamawiajàcemu dostosowa-
nie wzorcowych dokumentów umów do indywidualnych potrzeb konkretnego po-
st´powania o udzielenie zamówienia. 

Termin zawarcia umowy (numer, rok zawarcia)
Wyznaczajàc termin zawarcia umowy zamawiajàcy powinien uwzgl´dniç ograni-

czenia wynikajàce z art. 94 ust. 1 Pzp. Oznacza to, ˝e termin zawarcia umowy nie mo-
˝e byç wyznaczony wczeÊniej ni˝ w ósmym dniu od dnia przekazania zawiadomienia
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o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu zwià-
zania ofertà. Okres siedmiu dni, w którym obowiàzuje zakaz zawarcia umowy o za-
mówienie, ustawodawca ustali, majàc na wzgl´dzie prawo wykonawców do wniesie-
nia protestu na wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku wniesienia protestu za-
mawiajàcy nie mo˝e zawrzeç umowy do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu. 

Zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp protest uznaje si´ za ostatecznie rozstrzy-
gni´ty:
1) je˝eli nie przys∏uguje odwo∏anie – wraz z rozstrzygni´ciem przez zamawiajàce-

go protestu lub z up∏ywem terminu na jego rozstrzygni´cie;
2) je˝eli nie wniesiono odwo∏ania – z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania;
3) w przypadku wniesienia odwo∏ania:

a) z dniem wydania postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze al-
bo wyroku zespo∏u arbitrów, albo

b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powanie
w sprawie przez sàd okr´gowy w∏aÊciwy dla siedziby lub miejsca zamieszka-
nia zamawiajàcego albo z up∏ywem 7-dniowego terminu do wniesienia
skargi, je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro.

Wyjàtek od tej sytuacji stanowi mo˝liwoÊç wnioskowania przez zamawiajàcego
do Prezesa UZP o wyra˝enie w drodze decyzji administracyjnej zgody na zawar-
cie umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu. Uzasadnienie wniosku
powinno opieraç si´ na wskazaniu wzgl´dów spo∏ecznych lub gospodarczych po-
twierdzajàcych pilnà potrzeb´ udzielenia zamówienia, której wczeÊniej nie mo˝-
na by∏o przewidzieç, niewynikajàcà z winy zamawiajàcego. Przepisu tego nie sto-
suje si´, je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekra-
cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 20 000 000 euro.

Numer umowy
Numer umowy ustala zamawiajàcy indywidualnie, uwzgl´dniajàc kolejnoÊç

i terminy wczeÊniej zawieranych umów w rejestrach umów prowadzonych w jego
jednostce.

Strony umowy
Stronà umowy, obok zamawiajàcego, zgodnie z art. 7 ust. 3 Pzp, mo˝e byç wy-

∏àcznie wykonawca wybrany w oparciu o przepisy Pzp. Przepis ten zakazuje rów-
nie˝ wykonawcom dokonywania cesji ju˝ zawartej umowy, tzn. wstàpienia innego
wykonawcy w prawa i obowiàzki wykonawcy wybranego w drodze ustawy.

W formularzu umowy nale˝y wpisaç nazw´ i adres zamawiajàcego i wykonaw-
cy. Osoby wskazane do reprezentacji powinny byç upowa˝nione do sk∏adania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu stron, które reprezentujà. Upowa˝nienie do podpisa-

– 207 –



nia umowy mo˝e wynikaç z odpisu z Krajowego Rejestru Sàdowego lub wypisu
z Ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo z pe∏nomocnictwa udzielonego przez
osoby wskazane w tych dokumentach do reprezentacji podmiotu.

Kod CPV i krótki opis przedmiotu zamówienia
W tej cz´Êci Formularza umowy zamawiajàcy powinien wpisaç przyporzàdko-

wane na etapie sporzàdzania og∏oszenia o zamówieniu numery kodów CPV w∏a-
Êciwe dla przedmiotu zamówienia oraz podaç zgodny z treÊcià og∏oszenia o zamó-
wieniu krótki opis przedmiotu zamówienia. Przyk∏adowo, mo˝e to byç nazwa
przedmiotu zamówienia okreÊlajàca rodzaj robót budowlanych lub funkcj´ u˝yt-
kowà obiektu budowlanego, podstawowe parametry techniczne i nazw´ przysz∏e-
go u˝ytkownika. Zalecany opis wynika z art. 30 ust. 7 Pzp stanowiàcego, ˝e do opi-
su przedmiotu zamówienia zamawiajàcy powinien stosowaç nazwy i kody okreÊlo-
ne we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ Publicznych (CPV). 

1. Dokumenty sk∏adajàce si´ na umow´
Na umow´ sk∏adajà si´ nast´pujàce dokumenty stanowiàce jej integralnà

cz´Êç: Formularz umowy, Istotne postanowienia umowy (IPU), Szczególne wa-
runki umowy (SWU), Ogólne warunki umowy (OWU), Dokumentacja projekto-
wa (rysunki), Specyfikacje (ST), a tak˝e oferta wybranego przez zamawiajàcego
wykonawcy, a w niej w szczególnoÊci wyceniony przedmiar robót. 

2. Zobowiàzania stron umowy
Ogólne zobowiàzania stron umowy przywo∏ane w Formularzu umowy podano

w odniesieniu do przepisów KC. Art. 647 KC stanowi, ˝e przez umow´ o roboty bu-
dowlane wykonawca zobowiàzuje si´ do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowià-
zuje si´ do dokonania wymaganych przez w∏aÊciwe przepisy czynnoÊci zwiàzanych
z przygotowaniem robót, w szczególnoÊci do przekazania terenu budowy i dostarcze-
nia projektu oraz do odebrania obiektu i zap∏aty umówionego wynagrodzenia.

W Formularzu umowy rozszerzono obowiàzki wykonawcy o jego zobowiàza-
nia wynikajàce z udzielanej zamawiajàcemu gwarancji jakoÊci i r´kojmi za wady.

Wpisujàc do Formularza umowy zobowiàzanie zamawiajàcego co do
wysokoÊci nale˝nego wykonawcy wynagrodzenia, zamawiajàcy musi dopilnowaç,
aby by∏o ono to˝same z cenà oferty wykonawcy, z którym jest zawierana umowa.

Obowiàzki stron wskazane w Formularzu umowy znajdujà równie˝ odniesienie
w przepisach PB, dotyczà bowiem obowiàzków na∏o˝onych na strony przez przepisy
okreÊlone w Rozdziale 3. PB: Prawa i obowiàzki uczestników procesu budowlanego. 
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Pod umowà podpisy sk∏adajà osoby wymienione w cz´Êci Formularza umowy
okreÊlajàcej reprezentacj´ stron.

7.1.2. WZÓR A2

ISTOTNE POSTANOWIENIA umowy nr/rok

Istotne postanowienia umowy stanowià uszczegó∏owienie tych ustaleƒ Ogól-
nych warunków umowy, dla których do decyzji zamawiajàcego pozostawiono
okreÊlenie wymagaƒ i wartoÊci liczbowych lub procentowych uwzgl´dniajàcych
specyfik´ warunków wykonania i przedmiotu umowy. Poszczególne ustalenia IPU
nale˝y rozpatrywaç ∏àcznie z przypisanymi im ustaleniami OWU. Wskazówki dla
zamawiajàcego co do okreÊlenia informacji tekstowych, liczbowych lub procento-
wych poszczególnych punktów IPU podano przy omawianiu przypisanych im
punktów OWU.

Pod IPU podpisy sk∏adajà osoby wymienione w cz´Êci Formularza umowy
okreÊlajàcej reprezentacj´ stron.

A2a SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY o roboty budowlane w sprawach
zamówieƒ publicznych

Po zapoznaniu si´ z OWU i przeanalizowaniu ich treÊci w powiàzaniu ze spe-
cyfikà przedmiotu i warunkami wykonania zamówienia zamawiajàcy winien ka˝-
dorazowo indywidualnie dostosowaç treÊç poszczególnych ustaleƒ OWU do swo-
ich potrzeb. Dostosowanie treÊci OWU winno odbyç si´ bez ingerencji w form´
OWU poprzez sporzàdzenie odr´bnego dokumentu, który b´dzie stanowi∏ inte-
gralnà cz´Êç umowy – tzw. Szczególnych warunków umowy. Szczególne warunki
umowy (SWU) zmieniajà, uzupe∏niajà i wprowadzajà dodatkowe ustalenia do
OWU. OWU pozostajà wià˝àce, o ile SWU nie stanowià inaczej. Numeracja
punktów i ust´pów w SWU powinna byç zgodna z numeracjà punktów i ust´pów
przyj´tà w OWU.

Pod SWU podpisy sk∏adajà osoby wymienione w cz´Êci Formularza umowy
okreÊlajàcej reprezentacj´ stron.

7.1.3. A3 – OGÓLNE WARUNKI UMOWY o roboty budowlane w spra-
wach zamówieƒ publicznych

Spis treÊci

patrz str. 210
Spis treÊci umieszczony na poczàtku OWU ma na celu u∏atwienie stronom

szybkiego odnalezienia w trakcie wykonywania umowy potrzebnych informacji
i uporzàdkowanie treÊci umowy. Ustalenia podzielono na dziewi´ç punktów za-
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wierajàcych informacje dotyczàce przedmiotu i warunków wykonania umowy.
W pkt 1. – Postanowienia ogólne – zawarte sà informacje u∏atwiajàce identyfika-
cj´ poj´ç i nazw u˝ytych w umowie w formie ich definicji, skrótów i uproszczeƒ,
podano równie˝ zasady interpretacji przepisów i dokumentów sk∏adajàcych si´ na
umow´, a tak˝e okreÊlono j´zyk umowy. W pkt 2. – Przedmiot umowy, obok okre-
Êlenia, co sk∏ada si´ na przedmiot zawieranej umowy, ustalono zasady wspó∏pra-
cy stron na terenie budowy i porozumiewania si´ stron w trakcie wykonywania
umowy, warunki zwo∏ywania narad koordynacyjnych. Ustalono te˝ mo˝liwoÊci
zmian przedmiotu umowy, zdefiniowano si∏´ wy˝szà oraz ustalono procedury
w sytuacji zawieszenia finansowania umowy i rozstrzygania sporów zwiàzanych
z wykonywaniem umowy. W pkt 3. i 4. ustalono odpowiednio prawa i obowiàzki
stron umowy, zamawiajàcego i wykonawcy. OkreÊlono wymagania co do persone-
lu zamawiajàcego, zdefiniowano zagro˝enia stanowiàce ryzyka zamawiajàcego
i ustalono kary i odszkodowania dla zamawiajàcego z tytu∏u niewykonania zobo-
wiàzaƒ w stosunku do wykonawcy. W punkcie dotyczàcym wykonawcy ustalono
wymagania dla personelu i podwykonawców zatrudnionych przy wykonywaniu
umowy przez wykonawc´, ustalono jego obowiàzki w zakresie prowadzenia doku-
mentacji budowy, bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, ubezpieczenia budowy, zde-
finiowano zagro˝enia stanowiàce ryzyka wykonawcy i ustalono kary i odszkodo-
wania dla zamawiajàcego z tytu∏u niewykonania zobowiàzaƒ w stosunku do zama-
wiajàcego. Ponadto ustalono wymagania w zakresie wniesienia i zwrotu zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania umowy i sposób post´powania w sytuacjach szcze-
gólnych, odkryciach archeologicznych oraz koszty ewentualnych napraw wynika-
jàcych z uszkodzeƒ z winy wykonawcy. W pkt 5. – Termin koƒcowy – wskazano, co
b´dzie stanowi∏o o uznaniu umowy za zakoƒczonà, w powiàzaniu z pkt 6., doty-
czàcym Kontroli jakoÊci i odbiorów robót. W pkt 7. – Wynagrodzenia – ustalono
form´ wynagrodzenia wykonawcy, sposób rozliczenia i p∏atnoÊci. W Pkt 8. – Za-
koƒczenie robót – zawiera procedury zwiàzane z zakoƒczeniem robót i przekaza-
niem do u˝ytkowania oraz zasady odpowiedzialnoÊci za wady przedmiotu zamó-
wienia po zakoƒczeniu robót, warunki r´kojmi za wady i gwarancji jakoÊci.
W ostatnim dziewiàtym punkcie umowy ustalono okolicznoÊci dotyczàce zmian
umowy, mo˝liwoÊci odstàpienia od umowy i procedur´ rozliczenia w przypadku
odstàpienia od umowy.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje
Punkt Postanowienia ogólne zawiera informacje u∏atwiajàce identyfikacj´ po-

j´ç i nazw u˝ytych w umowie w formie ich definicji. OkreÊlenie definicji na poczàt-
ku umowy s∏u˝y ustaleniu znaczenia poj´ç u˝ywanych w OWU. Pozwala to na jed-
noznaczne zrozumienie przez obie strony umowy s∏ów i wyra˝eƒ u˝ywanych do
okreÊlenia osób i czynnoÊci wykonywanych w trakcie realizowania umowy. Spo-
rzàdzenie tego wykazu na poczàtku umowy pozwala na uproszczenie sposobu
przekazywania informacji, bez ka˝dorazowego ich wyjaÊniania.
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1.2. Skróty i uproszczenia
Podobnie, ustalenie w OWU skrótów nazw najcz´Êciej u˝ywanych w umowie

s∏u˝y uproszczeniu i uporzàdkowaniu sposobu podawania informacji. W OWU
ustalono skróty wynikajàcych z przepisów PB, KC i Pzp dla podstawowych aktów
prawnych obowiàzujàcych w trakcie wykonywania umowy, dokumentów opracowa-
nych przez zamawiajàcego podczas post´powania o udzielenie zamówienia i doku-
mentów, które b´dà sporzàdzane przez strony w trakcie realizowania umowy. 

1.3 Interpretacje
Wszelkie ustalenia dotyczàce wykonania umowy b´dà zgodne z prawem obowià-

zujàcym na terenie Polski. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy wykonawcà umowy b´-
dzie podmiot majàcy siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i przypadku, gdy stronà umowy b´dzie wykonawca majàcy siedzib´ lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP. Wykonawca zawierajàc umow´, musi za-
akceptowaç fakt, ˝e wszelkie postanowienia umowy b´dà interpretowane na podsta-
wie przepisów prawa polskiego. W celu zapobie˝enia sporom interpretacyjnym
w OWU ustalono, jak b´dà interpretowane poszczególne cz´Êci umowy w przypad-
ku stwierdzenia rozbie˝noÊci pomi´dzy nimi. Im ni˝ej zosta∏ ustawiony w hierarchii
wa˝noÊci dokument, tym mniejsza b´dzie jego merytoryczna wartoÊç w trakcie ewen-
tualnego sporu. W przypadku sporu, czy dany warunek umowy jest wià˝àcy dla stron,
przesàdzono pierwszeƒstwo ustaleƒ IPU i SWU nad OWU. Natomiast w przypadku
sporu, czy wskazany zakres robót jest obj´ty przedmiotem umowy, OWU przesàdza-
jà pierwszeƒstwo dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych nad wycenio-
nym przedmiarem robót. Przyk∏adowo, je˝eli sporny zakres robót b´dzie okreÊlony
na rysunkach w projekcie wykonawczym lub ogólnych czy szczegó∏owych specyfika-
cjach technicznych, a nie b´dzie uj´ty w przedmiarach robót, wykonawca b´dzie zo-
bowiàzany wykonaç zakres robót uj´ty w projekcie wykonawczym lub ogólnych czy
szczegó∏owych specyfikacjach technicznych. 

OWU okreÊlajà równie˝, ˝e w przypadku pojawienia si´ spraw nieuregulowa-
nych umowà b´dà mia∏y zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczególnoÊci Pzp i PB oraz odpowiednie przepisy KC i KPC.

1.4. J´zyk
Umowa ustala, ˝e j´zykiem porozumiewania si´ wykonawcy i zamawiajàcego

jest j´zyk polski. W przypadku je˝eli strony zdecydujà, aby dokumenty budowy
by∏y sporzàdzane równie˝ w innym j´zyku, powinny to okreÊliç w SWU, ustalajàc
równie˝, która wersja j´zykowa b´dzie mia∏a pierwszeƒstwo w przypadku rozbie˝-
noÊci.

2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót

Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego okreÊlonego
w IPU. Przedmiot umowy musi byç to˝samy z zakresem Êwiadczenia, do którego
wykonania zobowiàza∏ si´ wykonawca w ofercie. Oznacza to, ˝e opis przedmiotu
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umowy nie mo˝e byç ró˝ny od opisu zawartego w ofercie. Opis przedmiotu zamó-
wienia wynikajàcy z oferty musi byç to˝samy z opisem zawartym w SIWZ. Dla ro-
bót budowlanych, zgodnie z art. 31 Pzp, opis przedmiotu zamówienia stanowi do-
kumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Nazwy i spis tych dokumentów muszà byç przywo∏ane w umowie jako jej przed-
miot. Brak któregokolwiek z dokumentów opisujàcych przedmiot zamówienia
skutkuje niewa˝noÊcià umowy. 

Wyrok ZA z 5 maja 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-837/05: „(...) Zamawiajà-
cy opisa∏ przedmiot zamówienia niezgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 ustawy Pzp,
gdy˝ nie opracowa∏ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowla-
nych. Z tych wzgl´dów Zespó∏ Arbitrów uzna∏, ˝e post´powanie obarczone jest
wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go i na podstawie art. 191 ust. 1, 2 i 3 w zwiàzku z art. 93 ust. 1 pkt 7 i art. 7 ust.
1, art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ust. 1 uwzgl´dni∏ odwo∏anie i nakaza∏ zamawia-
jàcemu uniewa˝nienie post´powania”.

Informacje dotyczàce wymagaƒ co do sporzàdzenia opisu przedmiotu zamó-
wienia omówimy szczegó∏owo w pkt 7.4.

Zakres Êwiadczenia umownego wykonawcy nie mo˝e byç szerszy ni˝ zobowià-
zanie wykonawcy zawarte w jego ofercie. Umowa na podstawie art. 140 ust. 2 Pzp
jest niewa˝na w cz´Êci wykraczajàcej poza okreÊlenie przedmiotu zamówienia za-
warte w SIWZ.

Nowelizacja z 7.04.2006 r., stanowiàca o dopuszczeniu w art. 140 ust. 1 Pzp mo˝-
liwoÊci zmiany zakresu Êwiadczenia wykonawcy, dotyczy wy∏àcznie zmiany sposobu
Êwiadczenia przed zawarciem umowy na skutek okolicznoÊci, których nie mo˝na by-
∏o przewidzieç w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub gdy zmiany te sà ko-
rzystne dla zamawiajàcego, a wykonawca wyrazi zgod´. Zmiany sposobu Êwiadcze-
nia nie mogà dotyczyç zobowiàzaƒ wykonawcy zawartych w ofercie, dotyczàcych
zmiany tego zakresu Êwiadczenia, który by∏ oceniany w toku post´powania.

Na podstawie tego punktu OWU w IPU powinien zostaç okreÊlony sposób fi-
nansowania przedmiotu umowy. Sposób, a wi´c terminy, wysokoÊç i êród∏a sfi-
nansowania Êrodków na wykonanie umowy, ma istotne znaczenie dla powodze-
nia jej wykonania. W IPU zamawiajàcy powinien podaç przyk∏adowo informacje
o wysokoÊci posiadanych Êrodków finansowych, ich wysokoÊç i rozk∏ad w czasie.
W trakcie trwania umowy te dane b´dà mieç istotne znaczenie dla sporzàdzenia
przez wykonawc´ harmonogramu robót okreÊlajàcego post´p robót i termin ich
zakoƒczenia. 
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2.2. Wspó∏praca na terenie budowy
Wykonawca, zgodnie z ustaleniami OWU, jest zobowiàzany do wspó∏pracy na

terenie budowy i wspó∏u˝ytkowania tego terenu z organami w∏adzy, przedsi´bior-
stwami u˝ytecznoÊci publicznej oraz zamawiajàcym. To ustalenie umowy dotyczy
równie˝ sytuacji, gdy wykonawca b´dzie wspó∏u˝ytkowa∏ teren budowy z innymi
wykonawcami. Mogà to byç np. wykonawcy robót specjalistycznych wybrani przez
zamawiajàcego w trybie Pzp lub podwykonawcy zatrudnieni przez tego wykonaw-
c´ jako podwykonawcy. Niezale˝nie od faktu, czy innych wykonawców wskazuje
zamawiajàcy czy wykonawca, na wykonawcy b´dzie cià˝y∏ obowiàzek takiego zor-
ganizowania terenu budowy, aby ka˝dy z pracujàcych na nim wykonawców mia∏
wyodr´bniony i okreÊlony, np. w protokole przekazania, teren, na którym b´dzie
wykonywa∏ roboty budowlane.

Takie wydzielenie terenu budowy poszczególnych wykonawców mo˝e mieç
istotne znaczenie w przypadku powstania szkody na terenie budowy i ustalenia
odpowiedzialnoÊci wobec osób trzecich za jej powstanie. W przypadku gdy pod-
wykonawców wskazuje wykonawca, zamawiajàcy winien dopilnowaç, aby ustale-
nie terminu i miejsca wykonywania prac przez podwykonawc´ by∏o ustalone
w umowie zawieranej przez wykonawc´ z tym podwykonawcà. Zgodnie z art.
647 1 §2 KC do zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcà niezb´dna jest
zgoda lub brak pisemnego sprzeciwu zamawiajàcego. Zabezpiecza to zamawia-
jàcego przed ponoszeniem wspó∏odpowiedzialnoÊci za szkody wyrzàdzone przez
tego podwykonawc´. Zgodnie z art. 647 1 KC zamawiajàcy ma jedynie ponosiç
odpowiedzialnoÊç za zap∏at´ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez tego podwykonawc´.

Szczegó∏owe zasady wspó∏pracy na terenie budowy powinny byç dodatkowo
ustalone w specyfikacjach technicznych zawierajàcych informacje o tym, jacy wy-
konawcy i kiedy b´dà wraz z wykonawcà wspó∏u˝ytkowaç teren budowy. W przy-
padku gdy zamawiajàcy b´dzie dokonywa∏ zmian podwykonawców lub terminów
rozpocz´cia i zakoƒczenia przez nich robót budowlanych, powinien ka˝dorazowo
zawiadamiaç o tym wykonawc´, aby ten móg∏ dokonaç aktualizacji harmono-
gramu swoich robót.

2.3. Zasady porozumiewania si´ stron
Jako podstawowà form´ porozumiewania si´ stron w sprawach zwiàzanych

z wykonywaniem robót oraz dotyczàcych interpretowania umowy OWU wskazu-
jà zapisy w dzienniku budowy. Jest on wymaganym dokumentem prawnym na
podstawie rozporzàdzenia ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og∏oszenia za-
wierajàcego dane dotyczàce bezpieczeƒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) obowiàzujàcym zamawiajàce-
go i wykonawc´ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do podpi-
sania protoko∏u odbioru koƒcowego. OdpowiedzialnoÊç za prowadzenie dzien-
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nika budowy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Dziennik budowy powinien byç prowadzony na ka˝dy obiekt osobno i znajdowaç
si´ na terenie obiektu, którego dotyczy. Dla obiektów liniowych dziennik budo-
wy prowadzi si´ odr´bnie dla ka˝dego odcinka robót.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebie-
gu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeƒ i okolicznoÊci zachodzàcych w to-
ku ich wykonywania i majàcych znaczenie przy ocenie technicznej prawid∏owoÊci
prowadzenia budowy, rozbiórki lub monta˝u. Dziennik budowy prowadzi si´
w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynika∏a kolejnoÊç zdarzeƒ
i okolicznoÊci majàcych wp∏yw na przebieg budowy. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowa˝nieni sà zamawiajàcy,
zarzàdzajàcy, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, oso-
by wykonujàce czynnoÊci geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organów
nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynnoÊci kontrolnych.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byç dokonywane na bie˝àco i dotyczyç
przebiegu robót, stanu bezpieczeƒstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Ka˝dy zapis powinien byç opatrzony datà jego dokonania,
podpisem osoby, która dokona∏a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska s∏u˝bowego. Zapisy powinny byç czytelne, dokonane trwa∏à technikà,
w porzàdku chronologicznym, bezpoÊrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do
dziennika budowy wpisuje si´ w szczególnoÊci: dat´ przekazania wykonawcy tere-
nu budowy, dat´ przekazania przez zamawiajàcego dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych, terminy uzgodnieƒ dokumentów, do sporzàdzenia
których zobowiàzany jest wykonawca, terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia poszcze-
gólnych etapów robót, przebieg robót, trudnoÊci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, polecenia zamawiajàcego, daty wstrzyma-
nia i wznowienia robót, z podaniem powodu, zg∏oszenia i daty odbiorów robót za-
nikajàcych i ulegajàcych zakryciu, daty odbioru cz´Êci robót i odbioru koƒcowe-
go, wyjaÊnienia, propozycje wykonawcy, opis warunków atmosferycznych, w tym
temperatur´ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajàcych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwiàzku z warunkami klimatycznymi, zgodnoÊç rzeczy-
wistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, in-
formacje dotyczàce czynnoÊci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót, opis sposobu zabezpieczenia robót, dane doty-
czàce jakoÊci dostarczanych na budow´ wyrobów budowlanych, pobierania pró-
bek oraz wyniki przeprowadzonych badaƒ z podaniem, kto je przeprowadza∏, wy-
niki prób, rozruchów itp. oraz inne istotne informacje o przebiegu robót z poda-
niem, kto je przeprowadza∏.

Szczegó∏owo warunki prowadzenia dziennika budowy okreÊlono w OST.
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Umowa dopuszcza równie˝ mo˝liwoÊç innej formy porozumiewania si´ stron
w trakcie wykonywania umowy – poprzez przekazywanie informacji drogà kore-
spondencji pisemnej. W przypadku gdy obok dziennika budowy strony b´dà sobie
przekazywaç sobie informacje w ten sposób, OWU stanowià, ˝e korespondencja
musi byç dor´czana za pokwitowaniem. 

Zamawiajàcy mo˝e w SWU, w celu przyÊpieszenia procedur okreÊliç inny
sposób przekazywania informacji, np. faksem lub drogà elektronicznà, obwaro-
wujàc to ˝àdaniem niezw∏ocznego potwierdzenia przez ka˝dà ze stron faktu ich
otrzymania.

2.4. Narady koordynacyjne
Umowa nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek organizowania regularnych na-

rad koordynacyjnych z udzia∏em przedstawicieli wykonawcy, zamawiajàcego i in-
spektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ich celem jest, w przypadku
robót budowlanych wymagajàcych koordynacji wielu bran˝, zminimalizowanie
i unikni´cie konfliktów i wynikajàcych z tego tytu∏u opóênieƒ w realizacji umowy.
W umowie zamawiajàcy zobowiàzuje zarzàdzajàcego do organizowania regular-
nych narad koordynacyjnych z udzia∏em wszystkich zainteresowanych stron. Mo-
gà nimi byç, obok przedstawicieli wykonawcy, przedstawiciele jego podwykonaw-
ców, przedstawiciele zamawiajàcego, inspektorzy nadzoru, przedstawiciele auto-
ra projektu, przedstawiciele przysz∏ego u˝ytkownika obiektu, je˝eli nie jest nim
zamawiajàcy. W trakcie narad omawiane sà bie˝àce sprawy realizowanej budowy
dotyczàce zgodnoÊci wykonywanych prac z harmonogramem robót, dokumenta-
cjà projektowà i specyfikacjami technicznymi. Cz´stotliwoÊç narad koordynacyj-
nych powinna byç okreÊlana w zale˝noÊci od potrzeb, przyk∏adowo co 14–21 dni.
Wymaganà dla zawieranej umowy cz´stotliwoÊç narad zamawiajàcy powinien
okreÊliç w IPU [2.4]. Sk∏ad osób zaproszonych na narad´ winien byç ka˝dorazo-
wo ustalany przez zarzàdzajàcego w uzgodnieniu z zamawiajàcym, w zale˝noÊci
od zakresu spraw przewidzianych do omówienia. Protoko∏y z narad zawierajà
ustalenia stron co do wykazu koniecznych dzia∏aƒ w celu nadrobienia ewentual-
nych opóênieƒ, zapobie˝enia powstaniu wad, zmian harmonogramu itp. 

OWU okreÊlajà, ˝e narady koordynacyjne b´dzie prowadzi∏ i protoko∏owa∏ za-
rzàdzajàcy, nak∏adajàc na niego jednoczeÊnie obowiàzek dostarczania wszystkim
osobom zaproszonym na narad´ kopii sporzàdzonego protoko∏u.

W celu zapobie˝enia sytuacji zg∏aszania uwag do treÊci protoko∏u zarzàdzajà-
cy powinien przed zakoƒczeniem narady odczytaç protokó∏ i uzyskaç podpisy
obecnych osób bioràcych udzia∏ w naradzie.

2.5. Zmiany
Umowa dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, za zgodà zamawiajàcego,

wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 

– 215 –



Na wniosek wykonawcy i za zgodà zamawiajàcego mogà byç dokonywane
zmiany technologii wykonania elementów robót. Technologia wykonania elemen-
tów robót jest okreÊlona w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicz-
nych, sk∏adajàcych si´ na opis przedmiotu zamówienia. Do zmian przedmiotu za-
mówienia stosuje si´ przepisy okreÊlone w art. 144 Pzp. 

Pzp ogranicza swobod´ zamawiajàcego w dokonywaniu zmian w umowie.
Generalnà zasadà Pzp jest niezmiennoÊç zawartych umów. W skrócie wyra-
˝a si´ ona w przepisie, okreÊlajàcym, ˝e treÊç umowy musi odpowiadaç tre-
Êci oferty oraz ˝e umowa w cz´Êci wykraczajàcej poza okreÊlenie przedmio-
tu zamówienia zawarte w SIWZ jest niewa˝na z mocy prawa. Pzp dopuszcza
jeden wyjàtek od tej sytuacji, gdy zmiany postanowieƒ umowy w stosunku do
treÊci oferty sà korzystne dla zamawiajàcego, lub gdy koniecznoÊç wprowa-
dzenia zmian wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç
w chwili zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 648 §2 KC dokumentacja projektowa wymagana przez w∏a-
Êciwe przepisy PB i Pzp stanowi cz´Êç sk∏adowà umowy. Chcàc dokonaç zmian
dokumentacji projektowej, zamawiajàcy musi przestrzegaç zasad przewidzia-
nych w Pzp do zmian umowy. Dotyczà one zakazu wprowadzania zmian nieko-
rzystnych dla zamawiajàcego, prowadzàcych do zmiany treÊci oferty, oraz po-
wo∏ywania si´ w uzasadnieniu zmian na okolicznoÊci, które mo˝na by∏o prze-
widzieç w chwili zawarcia umowy. Uznanie dokumentacji za integralnà cz´Êç
umowy oznacza równie˝, ˝e jej zmiany powinny byç dokonane na piÊmie. OWU
jako procedur´ zmian umowy ustalajà sporzàdzenie przez wykonawc´ i przed-
stawienie zamawiajàcemu projektu zamiennego, zawierajàcego opis propono-
wanych zmian, rysunki i wycen´ kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nad-
zoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zarzàdzajàcego. Przed do-
konaniem akceptacji zarzàdzajàcy winien ka˝dorazowo uzasadniç, ˝e zachodzà
okolicznoÊci przewidziane w art. 144 Pzp. W przypadku, gdy zmiany dokumen-
tacji projektowej wynika∏yby z wad ukrytych dokumentacji projektowej, za-
miennà dokumentacj´ projektowà powinien dostarczyç zamawiajàcy, wyst´pu-
jàc uprzednio o jej poprawienie do projektanta. OWU w tym punkcie dotyczà
przypadku, gdy zmiany dokumentacji dokonuje si´ na wniosek wykonawcy
o wprowadzenie zmian zmian s∏u˝àcych zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa budowy
lub usprawnieniu procesu budowlanego, opisanych w art. 23 PB. Zmiany te
mogà prowadziç do istotnych lub nieistotnych odstàpieƒ od zatwierdzonego
projektu budowlanego opisanych w art. 36a PB, a nawet mogà prowadziç do
koniecznoÊci uzyskania w trybie art. 36a ust. 1 PB zmiany pozwolenia na budo-
w´. Zmiany dokumentacji projektowej zapobiegajàce powstaniu wady obiektu
budowlanego, zmiany zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo lub usprawniajàce proces
budowlany, zmiany wprowadzajàce nowe rozwiàzania technologiczne, np.
zmniejszajàce zu˝ycie energii w trakcie u˝ytkowania obiektu, b´dà korzystne
dla zamawiajàcego. 
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Wyrok WSA IV SA 4879/02 LEX nr 158909 w Warszawie z 16.07.2004 r.:
”1. Gdyby zatwierdzony projekt budowlany przewidywa∏ gara˝ wolno stojàcy, a in-

westor wybudowa∏by gara˝ podziemny, nale˝a∏oby to zakwalifikowaç jako „istot-
ne odstàpienie od zatwierdzanego projektu budowlanego” w rozumieniu art.
36a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z póên. zm.).

2. Zatwierdzony projekt budowlany stanowi za∏àcznik do decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ i nie mo˝e byç pomi´dzy tymi dwoma dokumentami ˝adnych rozbie˝noÊci”.

W tym punkcie umowy w celu przewidziano procedur´ post´powania w przy-
padku wystàpienia tzw. robót dodatkowych. W trakcie realizacji robót mo˝e zajÊç
koniecznoÊç, w celu kontynuowania i zakoƒczenia robót obj´tych umowà, wyko-
nania robót, które nie by∏y przewidziane w umowie. W Pzp zamówienia na wyko-
nanie takich robót budowlanych okreÊlono jako zamówienia dodatkowe.

Art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp okreÊla, ˝e zamówienia dodatkowe sà to zamówienia
na roboty budowlane spe∏niajàce ∏àcznie wszystkie poni˝sze przes∏anki, a wi´c
udzielane sà dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nie sà obj´te za-
mówieniem podstawowym, nie przekraczajà ∏àcznie 20% wartoÊci realizowanego
zamówienia, sà niezb´dne do jego prawid∏owego zrealizowania, ich wykonanie
sta∏o si´ konieczne na skutek sytuacji niemo˝liwej wczeÊniej do przewidzenia
(a mo˝na to uzasadniç przyczynami technicznymi lub gospodarczymi Êwiadczàcy-
mi o tym, ˝e oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowe-
go wymaga∏oby poniesienia niewspó∏miernie wysokich kosztów, lub sytuacjà,
w której wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od wykonania
zamówienia dodatkowego).

Istotà robot dodatkowych jest ich nieprzewidywalnoÊç i to, ˝e wykraczajà one
poza opisany dokumentacjà projektowà i specyfikacjami technicznymi wykonania
robót przedmiot zamówienia.

Roboty te stanowià zawsze przedmiot odr´bnego zamówienia. Oznacza to, ˝e
zawarcie umowy o wykonanie robót dodatkowych wymaga od zamawiajàcego
przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej r´ki, a w przypadku gdy wartoÊç tego zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty okreÊlone dla us∏ug w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Pzp, zamawiajàcy w terminie trzech dni od wszcz´cia post´powania jest zobo-
wiàzany do zawiadomienia Prezesa UZP o jego wszcz´ciu, podajàc faktyczne
i prawne uzasadnienie zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Do czasu za-
koƒczenia tej procedury i zawarcia w jej wyniku umowy nale˝y wstrzymaç
wykonywanie robót dodatkowych.
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Wyrok SN z 21 lutego 1991 r., II CR 538/90, „Prawo Gospodarcze” 1993, nr 5, str. 20:
„Wpis do dziennika robót tylko wtedy mo˝e byç podstawà wykonania robót

nie-obj´tych umowà, je˝eli sà one niezb´dne ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo lub
zabezpieczenie przed awarià”.

Zamówienia na roboty dodatkowe mo˝na udzieliç w trybie z wolnej r´ki, je˝e-
li zachodzà okolicznoÊci wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamówienia na ro-
boty zamienne mo˝na potraktowaç w wi´kszoÊci przypadków analogicznie, z tym
˝e udzielenie zamówienia dodatkowego na roboty zamienne musi byç poprzedzo-
ne procedurà zmiany umowy, polegajàcà na wy∏àczeniu z niej zakresu robót, któ-
re nie zostanà wykonane na skutek zmiany dokumentacji . Mo˝liwe jest równie˝
inne rozwiàzanie polegajàce na dokonaniu zmiany umowy w drodze aneksu, przy
zachowaniu okolicznoÊci okreÊlonych w art. 144 Pzp, ale tylko w sytuacji, gdy za-
kres robót zamiennych nie wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia.

Umowa dopuszcza, w oparciu o przepisy Pzp, w okreÊlonych sytuacjach, udzie-
lenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych do zamówienia podstawowego. Zgodnie z defi-
nicjà okreÊlonà w Pzp zamówienia uzupe∏niajàce sà to zamówienia spe∏niajàce
∏àcznie wszystkie ni˝ej wymienione przes∏anki: udzielane sà w okresie trzech lat
od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót
budowlanych, stanowià nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawowego
i polegajà na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieƒ, w sytuacji, gdy zamó-
wienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego i gdy zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w SIWZ dla za-
mówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego.

W∏aÊciwa interpretacja tej przes∏anki wymaga, aby zamawiajàcy nie tylko wpro-
wadzi∏ do treÊci SIWZ zapis art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp oraz poda∏ okolicznoÊci, po za-
istnieniu, których zamówienia uzupe∏niajàce b´dà udzielane, ale okreÊli∏ w sposób
szczegó∏owy, jakie roboty budowlane mogà zostaç zlecone wykonawcy tytu∏em za-
mówienia uzupe∏niajàcego. Cechà zamówienia uzupe∏niajàcego jest jego przewidy-
walnoÊç i planowany charakter, których wyrazem jest szczegó∏owy opis ju˝ w chwili
udzielania zamówienia podstawowego. Potwierdza to równie˝ art. 32 ust. 3 Pzp,
zgodnie z którym, je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajà-
cych, przy ustaleniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia wartoÊç zamówieƒ uzupe∏nia-
jàcych, a to wymaga wczeÊniejszego starannego okreÊlenia przedmiotu zamówienia.
Przypomnijmy, ˝e wartoÊç zamówienia na roboty budowlane zamawiajàcy zobowià-
zany jest obliczyç uwzgl´dniajàc zasady okreÊlone w rozporzàdzeniu ministra infra-
struktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝yt-
kowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporzàdze-
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nia podstaw´ do sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego stanowià: dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, za∏o-
˝enia wyjÊciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych.

Tym samym, aby obliczyç wartoÊç zamówienia na roboty budowlane b´dàce
przedmiotem zamówienia w post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego lub ograniczonego przewidujàcym mo˝liwoÊç udzielenia zamó-
wieƒ uzupe∏niajàcych, zamawiajàcy musi w chwili udzielenia zamówienia posia-
daç ww. opracowania zarówno dla zamówienia podstawowego, jak i uzupe∏niajà-
cego, aby obliczyç wartoÊç zamówienia w sposób okreÊlony w art. 32 ust. 3 Pzp. 

W przypadku, gdy zamawiajàcy w SIWZ dla zamawiajàcych klasycznych
i og∏oszeniu dla zamawiajàcych sektorowych nie przewidywa∏ robót uzupe∏niajà-
cych, w SWU powinien skreÊliç ustalenia dotyczàce mo˝liwoÊci i warunków wy-
konania tych robót.

2.6. Si∏a wy˝sza
W celu ustalenia, w jakiej sytuacji niezale˝nej od woli stron wykonanie umowy

mo˝e byç uznane za niemo˝liwe, w OWU wprowadzono poj´cie tzw. si∏y wy˝szej.
Mianem tym okreÊlono zdarzenie, którego strony nie mog∏y przewidzieç, któremu
nie mog∏y zapobiec ani któremu nie mogà przeciwdzia∏aç, a które uniemo˝liwia wy-
konawcy wykonanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci jego zobowiàzaƒ. Zgodnie z OWU si∏a
wy˝sza obejmuje w szczególnoÊci nast´pujàce zdarzenia: wojn´, dzia∏ania wojenne,
dzia∏ania wrogów zewn´trznych, terroryzm, rewolucj´, przewrót wojskowy lub cy-
wilny, wojn´ domowà, skutki zastosowania amunicji wojskowej, materia∏ów wybu-
chowych, ska˝enie radioaktywne, z wyjàtkiem tych, które mogà byç spowodowane
u˝yciem ich przez wykonawc´, kl´ski ˝ywio∏owe, jak huragany, powodzie, trz´sienie
ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne ni˝ pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców, inne wydarzenia losowe. Si∏a wy˝sza jest poj´-
ciem bezwzgl´dnym. Musi byç zdarzeniem o charakterze zewn´trznym o nadzwy-
czajnych rozmiarach lub zasi´gu, jak równie˝ w chwili, gdy wyst´puje, musi wymy-
kaç si´ spod ludzkiej kontroli. Ze wzgl´du na fakt, ˝e skutki prawne dzia∏ania si∏y
wy˝szej dotyczà obu stron umowy i zosta∏y uwzgl´dnione w ich prawach i obowiàz-
kach zwalniajàcych z odpowiedzialnoÊci za niewykonanie umowy, chcàc okreÊliç, ja-
kie jeszcze zdarzenia losowe mogà byç uznane za si∏´ wy˝szà strony muszà braç pod
uwag´, czy sà to zdarzenia ∏àcznie spe∏niajàce cechy okreÊlone w art. 435 KC. Poj´-
cie si∏y wy˝szej omawiamy szczegó∏owo w pkt 4.2.16. Poradnika.

O tym, czy przyczynà niewykonania umowy jest zdarzenie stanowiàce si∏´ wy˝-
szà w rozumieniu, umowy zarzàdzajàcy musi zaÊwiadczyç na piÊmie. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego Êwiadectwa, tak szybko, jak to mo˝liwe, zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a zamawiajàcy zap∏aci wynagrodzenie za ca∏oÊç robót
wykonanych przed otrzymaniem takiego Êwiadectwa oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu Êwiadectwa, do wykonania których by∏ zobowiàzany.

– 219 –



Wyrok Sàdu Najwy˝szego IV CKN 150/00 OSNC 2001/10/153 z 11.01.2001 r.:
„Si∏a wy˝sza wyznacza granice odpowiedzialnoÊci na zasadzie ryzyka, a nie na za-

sadzie winy (art. 471 KC w zwiàzku z art. 472 i 355 KC). Tylko stwierdzenie, ˝e wska-
zane przez d∏u˝nika przyczyny niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowià-
zania da si´ zakwalifikowaç jako stany si∏y wy˝szej, pozwala przyjàç brak zawinienia
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania przez d∏u˝nika. Normujàc
odpowiedzialnoÊç na zasadzie ryzyka, zastrzegajà one mo˝liwoÊç uwolnienia si´ od
odpowiedzialnoÊci przez wykazanie, ˝e szkoda powsta∏a na skutek si∏y wy˝szej”.

2.7. Zawieszenie finansowania 
Zgodnie z art. 647 KC przywo∏anym w treÊci Formularza umowy zamawiajàcy

zobowiàzany jest do zap∏aty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okreÊlonych w umowie. Zawieszenie finansowania przez dysponenta
Êrodków finansowych powoduje powstanie sytuacji, w której zamawiajàcy nie mo-
˝e terminowo wywiàzywaç si´ ze swoich zobowiàzaƒ. W postanowieniach OWU
zosta∏ na∏o˝ony na zamawiajàcego obowiàzek poinformowania wykonawcy o za-
wieszeniu finansowania. Ma to na celu zapobie˝enie sytuacji zaciàgania zobowià-
zaƒ wobec wykonawcy, na które zamawiajàcy nie ma zabezpieczonych Êrodków fi-
nansowych. Brak nale˝nych kwot wynagrodzenia upowa˝nia wykonawc´ do od-
stàpienia od umowy. 

W przypadku braku p∏ynnego finansowania budowy strony muszà ustaliç tryb
post´powania. Tryb okreÊlony w OWU jest najbardziej kraƒcowym – w praktyce
strony zwykle starajà si´ ustaliç tryb umo˝liwiajàcy kontynuowanie umowy.

Ustalenia w tym zakresie powinny zostaç przez zamawiajàcego okreÊlone
w postanowieniach SWU. Ich treÊç musi wynikaç z okolicznoÊci, które sà przewi-
dywalne dla zamawiajàcego w chwili zawarcia umowy lub poprzez zmian´ umowy
sta∏y si´ przewidywane w chwili zawieszenia finansowania. Przyk∏adowo, mo˝e to
byç ustalenie dotyczàce zasad finansowania budowy przez wykonawc´ w okresie
wskazanym w SWU i zasad obliczania wynagrodzenia za ten okres.

2.8. Procedura rozstrzygania sporów
W OWU ustalono procedur´ rozstrzygania sporów w toku wykonywania umo-

wy. Pierwszym etapem tej procedury jest z∏o˝ony na piÊmie wniosek wzywajàcy
stron´ do rozstrzygni´cia sporu. OWU stanowià bowiem, ˝e je˝eli w toku wyko-
nywania robót zaistnieje pomi´dzy stronami jakikolwiek spór wynikajàcy z reali-
zacji postanowieƒ umowy lub wykonywania robót, w∏àcznie ze sporami co do de-
cyzji lub czynnoÊci dokonanych przez zarzàdzajàcego, to ka˝da ze stron mo˝e
w terminie 14 dni od zaistnienia sporu przed∏o˝yç zarzàdzajàcemu wniosek na pi-
Êmie do rozstrzygni´cia tego sporu, z kopià dla drugiej strony.
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Do rozstrzygni´cia sporu w pierwszym etapie strony powo∏ujà rozjemc´. Jego
nazwisko jest ustalane w IPU na etapie zawierania umowy. Rozjemca b´dzie
op∏acany godzinowo przez obie strony, po cenie jednostkowej okreÊlonej w IPU,
a zatem wydatki z tego tytu∏u b´dà dzielone równo pomi´dzy zamawiajàcego i wy-
konawc´, niezale˝nie od treÊci decyzji rozjemcy. Zasady pe∏nienia przez rozjem-
c´ jego obowiàzków zostanà okreÊlone w umowie zawartej z rozjemcà przez obie
strony, przez rozpocz´ciem wykonywania przez niego czynnoÊci. Rozjemca ma 28
dni na rozstrzygni´cie sporu. W przypadku niepowodzenia jego dzia∏aƒ umowa
przewiduje – jako drugà instancj´ – sàd polubowny. Je˝eli strony lub jedna z nich
nie sà zadowolone z rozstrzygni´cia, to ka˝da ze stron b´dzie mog∏a skierowaç
spraw´ rozstrzygni´cia tego sporu do sàdu polubownego w terminie 30 dni od da-
ty otrzymania decyzji rozjemcy na podstawie przepisów KPC. Nie skierowanie
w tym terminie sporu do rozstrzygni´cia sàdu polubownego powoduje, ˝e decyzja
rozjemcy jest ostateczna i wià˝àca.

W obecnym stanie prawnym sàd polubowny posiada wiele zalet w porównaniu
z sàdownictwem paƒstwowym. Rozpoznanie sprawy przez sàd polubowny mo˝e
zapewniç wydanie rozstrzygni´cia w wi´kszym stopniu odpowiadajàcego specyfi-
ce danej sprawy. Poza tym post´powanie to mo˝e toczyç si´ szybciej, cechuje je
mniejszy formalizm i co do zasady jest taƒsze ni˝ post´powanie przed sàdem paƒ-
stwowym. Istotne jest równie˝ to, i˝ sàd polubowny mo˝e rozstrzygnàç spór we-
d∏ug ogólnych zasad prawa lub zasad s∏usznoÊci.

Wyró˝niamy sta∏e sàdy polubowne, które z regu∏y ustanawia si´ w statutach
i regulaminach organizacji, zwiàzków lub stowarzyszeƒ, oraz sàdy polubowne
powo∏ywane ad hoc w celu rozstrzygni´cia okreÊlonej sprawy. Najbardziej zna-
nym sta∏ym sàdem polubownym jest Sàd Arbitra˝owy przy Krajowej Izbie
Gospodarczej. 

Przepisy dotyczàce sàdownictwa polubownego zosta∏y zmienione na mocy
ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks post´powania cywilnego i jed-
noczeÊnie przeniesiono je do ksi´gi V kodeksu pt. „Sàd polubowny” (art.
1154–1217). Nowe uregulowanie sàdu polubownego jest wzorowane na ustawie
wzorcowej z 1985 r. opracowanej przez Komisj´ Mi´dzynarodowego Prawa Han-
dlowego ONZ (UNCITRAL), przy czym warto zwróciç uwag´ na godny pochwa-
∏y brak wyodr´bnienia arbitra˝u w sprawach dotyczàcych sporów krajowych i spo-
rów z czynnikiem obcym (tzw. mi´dzynarodowych). Istotne jest przypomnienie,
˝e przepisy KPC o sàdzie polubownym winno si´ stosowaç z zastrze˝eniem umów
mi´dzynarodowych, w przypadku gdy post´powanie przed sàdem polubownym
ma miejsce w RP, a w sytuacjach wyraênie w KPC przewidzianych równie˝, gdy
miejsce to znajduje poza granicami RP lub nie jest oznaczone (art. 1154 KPC).

Podstaw´ kompetencji sàdu polubownego okreÊla tzw. zapis na sàd polubow-
ny, czyli umowa stron przekazujàca spór wynik∏y pomi´dzy nimi do rozpatrzenia
przez sàd polubowny.
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Komentowane zapisy umowy wyraênie normujà stosunek prawny mi´dzy strona-
mi w postaci tzw. klauzuli arbitra˝owej, która w zakresie regulacji rozstrzygni´ç spo-
rów przez sàd polubowny zostawia jà do uzgodnienia przez strony i odsy∏a do IPU.

Wyrok sàdu polubownego lub ewentualna ugoda przed nim zawarta wywo∏uje skut-
ki prawne na równi z wyrokiem sàdu paƒstwowego lub ugodà zawartà przed sàdem po
ich uznaniu przez sàd albo stwierdzeniu ich wykonalnoÊci (majà równa moc prawnà).

Istnieje mo˝liwoÊç wniesienia, co do zasady w terminie trzech miesi´cy od dnia
dor´czenia wyroku sàdu polubownego, skargi o uchylenie przez sàd paƒstwowy
wyroku sàdu polubownego. Przes∏anki wystàpienia z takà skargà wymienia art.
1206 § 1 i 2 KPC. Uchylenie wyroku sàdu polubownego nast´puje równie˝ wtedy,
gdy sàd stwierdzi, ˝e zgodnie z ustawà spór nie móg∏ byç rozstrzygni´ty przez sàd
polubowny lub wyrok sàdu polubownego jest ewidentnie sprzeczny z podstawo-
wymi zasadami porzàdku publicznego RP.

3. Obowiàzki i prawa zamawiajàcego

3.1. Obowiàzki zamawiajàcego
Ustalenia dotyczàce obowiàzków zamawiajàcego zosta∏y okreÊlone w art. 647

KC i art. 18 PB. 
Obowiàzki wynikajàce z KC to dokonanie wymaganych przez w∏aÊciwe przepisy

czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem robót, w szczególnoÊci przekazanie terenu
budowy i dostarczenie projektu, oraz odebranie obiektu i zap∏ata umówionego wy-
nagrodzenia. Obowiàzki wynikajàce z PB okreÊlone w art. 18 uszczegó∏owiajà obo-
wiàzki wynikajàce z KC i dotyczà obowiàzków zwiàzanych z zorganizowaniem pro-
cesu budowy, z uwzgl´dnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia, a w szczególnoÊci: zapewnienie opracowania dokumentacji pro-
jektowej, dopilnowanie obj´cia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, za-
pewnienie opracowania BIOZ, zapewnienie wykonania i odbioru robót budowla-
nych, a w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót
budowlanych lub warunkami gruntowymi – zapewnienie pe∏nienia nadzoru nad wy-
konywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawo-
dowych. Ponadto zamawiajàcy mo˝e ustanowiç inspektora nadzoru inwestorskiego
na budowie i zobowiàzaç projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. 

3.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajàcy w wyznaczonym w IPU terminie jest zobowiàzany do przekaza-

nia wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, informacji o lokalizacji i wspó∏rz´dnych punktów
g∏ównych trasy oraz reperów. Art. 3 ust. 1 pkt 10 PB, mówiàc o terenie budowy,
rozumie przez to przestrzeƒ, w której prowadzone sà roboty budowlane wraz
z przestrzenià zajmowanà przez urzàdzenia zaplecza budowy. Teren ten powinien
byç okreÊlony w dokumentacji projektowej. W IPU zamawiajàcy winien okreÊliç
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co, stanowi teren budowy, przyk∏adowo, poprzez przywo∏anie numerów dzia∏ek,
na których b´dzie prowadzona budowa, numeru remontowanego lub przebudo-
wywanego budynku, poczàtek i koniec inwestycji liniowej itp.

Przekazanie terenu budowy powinno odbyç si´ protokolarnie. W protokole,
obok wy˝ej wymienionych informacji, powinny znaleêç si´ informacje dotyczàce
mo˝liwoÊci korzystania z mediów, okreÊlenie terenu przeznaczonego na plac bu-
dowy (z za∏àczeniem rysunków okreÊlajàcych jego granice). Najpóêniej w dniu
podpisania protoko∏u zamawiajàcy winien przekazaç wykonawcy dziennik budo-
wy oraz dokumentacj´ projektowà i kopi´ decyzji o pozwoleniu na budow´.
Szczegó∏y dotyczàce przekazania terenu budowy powinny byç okreÊlone w OST,
opracowanych dla obj´tych umowà robót budowlanych. Od momentu przej´cia
terenu budowy na wykonawcy b´dzie spoczywaç odpowiedzialnoÊç za ochron´
przekazanych mu punktów pomiarowych i terenu budowy, na zasadach ogólnych,
do chwili podpisania protoko∏u odbioru koƒcowego przez zarzàdzajàcego. 

Protokó∏ przej´cia terenu budowy ze strony wykonawcy podpisuje kierownik
budowy jest to jego obowiàzek wynikajàcy z przepisów PB art. 22 ust. 1. Ze stro-
ny zamawiajàcego protokó∏ pdpisuje zarzàdzajàcy.

Art. 652 KC stanowi, ˝e je˝eli wykonawca przejà∏ protokolarnie od inwestora
(zamawiajàcego) teren budowy, ponosi on, a˝ do chwili oddania obiektu odpo-
wiedzialnoÊç na zasadach ogólnych za szkody wynik∏e na tym terenie.

Sàd Najwy˝szy w wyroku z 12 grudnia 1990 r. (ICR 750/90, OSNCP
1992, nr 5, poz. 81) stwierdzi∏, ˝e „wykonawca jest gospodarzem na terenie budo-
wy”, obowiàzanym do koordynowania podwykonawców, ochrony mienia i zabez-
pieczenia przeciwpo˝arowego, nadzoru nad bezpieczeƒstwem i higienà pracy
oraz ustalania i utrzymania ogólnego porzàdku. 

Zgodnie z art. 651 KC, je˝eli teren budowy nie nadaje si´ do prawid∏owego wy-
konania robót albo je˝eli zajdà inne okolicznoÊci, które mogà przeszkodziç prawi-
d∏owemu wykonaniu robót, wykonawca winien niezw∏ocznie zawiadomiç o tym in-
westora. Zaniechanie tego obowiàzku mo˝e naraziç wykonawc´ na odpowiedzial-
noÊç za ewentualne szkody, mo˝liwe do unikni´cia, gdyby inwestor o nich wiedzia∏.

Sàd Najwy˝szy w wyroku z 29 kwietnia 1981 r. (IV CR 121/81, OSNCP
1981, nr 12, poz. 244) okreÊli∏, ˝e nie istnieje zasada wspó∏odpowiedzialnoÊci in-
westora i wykonawcy za szkody wyrzàdzone czynem niedozwolonym przez wyko-
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nawc´ osobie trzeciej przy wykonywaniu robót budowlanych zleconych przez tego
inwestora. Inwestor, który powierzy∏ wykonywanie robót budowlanych wyspecjali-
zowanemu przedsi´biorstwu budowlanemu, nie odpowiada tak˝e za szkod´ wyrzà-
dzonà przez jego pracowników przy wykonywaniu zleconych prac (art. 429 KC). 

Wyrok SN z 12 grudnia 1990 r., U I 750/90, OSNC 1992, zeszyt 5, poz. 81:
„Wykonawca robót budowlanych nie jest posiadaczem terenu (placu) budowy

przekazanego przez inwestora, w zwiàzku z czym nie przys∏uguje mu ochrona pose-
soryjna przewidziana w art. 344 § w KPC”.

Nieprzekazanie terenu budowy w okreÊlonym w IPU terminie lub nieprzeka-
zanie terenu w ogóle uniemo˝liwia wykonawcy rozpocz´cie robót budowlanych.
Z tytu∏u niedotrzymania obowiàzku przekazania i podania wszystkich niezb´d-
nych danych dotyczàcych terenu budowy zamawiajàcy b´dzie ponosi∏ odpowie-
dzialnoÊç odszkodowawczà okreÊlonà w pkt 3.5.1 OWU w postaci zap∏aty kar
umownych.

3.3. Personel zamawiajàcego
Za wykonanie umowy zgodnie z warunkami udzielonego zamówienia odpo-

wiedzialnoÊç ponosi kierownik zamawiajàcego. W ramach swoich uprawnieƒ
ustanawia on zarzàdzajàcego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, a tak˝e
zapewnia ustanowienie nadzoru autorskiego. 

Zgodnie z definicjà zamieszczonà w cz´Êci I OWU zarzàdzajàcym jest okreÊlo-
na w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiajàcego do zarzà-
dzania realizacjà umowy i upowa˝niona do nadzorowania realizacji robót i admi-
nistrowania umowà w zakresie okreÊlonym w udzielonym mu pe∏nomocnictwie.

Wskazanie ww. osób stanowi wype∏nienie zobowiàzania na∏o˝onego na inwe-
stora w art. 18 PB. W pkt 3.3.3. OWU okreÊlono przyk∏adowy zakres obowiàz-
ków zarzàdzajàcego wynikajàcy umowy z zawartej pomi´dzy zamawiajàcym
a zarzàdzajàcym. 

Zgodnie z decyzjà zamawiajàcego zarzàdzajàcym mo˝e byç zarówno pracow-
nik zamawiajàcego dzia∏ajàcy w oparciu o umow´ o prac´, jak i osoba fizyczna
w oparciu o umow´-zlecenie. OWU w powy˝szym brzmieniu nie przesàdzajà, czy
zarzàdzajàcy i inspektorzy nadzoru b´dà pracownikami zamawiajàcego, czy pra-
cownikami wykonawcy wybranego przez zamawiajàcego w oparciu o przepisy Pzp
do pe∏nienia tych funkcji. Dla potrzeb umowy o roboty budowlane jest to sprawa
drugorz´dna. Istotne jest jednak okreÊlenie zakresu pe∏nomocnictw zarzàdzajà-
cego do zaciàgania zobowiàzaƒ w imieniu zamawiajàcego.
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W OWU jako zakres pe∏nomocnictw zarzàdzajàcego okreÊlono: pe∏nienie
nadzoru nad realizacjà robót i administrowanie umowà w charakterze pe∏nomoc-
nika zamawiajàcego, kierowanie czynnoÊciami uprawnionych inspektorów nadzo-
ru inwestorskiego, decydowanie o okreÊlonych umowà sprawach pomi´dzy zama-
wiajàcym i wykonawcà, w uzasadnionych przypadkach wydawanie poleceƒ wyko-
nawcy o wstrzymaniu lub opóênieniu rozpocz´cia jakichkolwiek czynnoÊci w ra-
mach realizowanych robót. 

Wydaje si´, ˝e opis wskazanych wy˝ej pe∏nomocnictw powinien zostaç ka˝do-
razowo doprecyzowany i uszczegó∏owiony w SWU, dzi´ki czemu interes zama-
wiajàcego zostanie prawid∏owo zabezpieczony.

Przypomnijmy, ˝e pe∏nomocnictwo jest umocowaniem do dzia∏ania w cu-
dzym imieniu, z bezpoÊrednim skutkiem dla tego, kto udzieli∏ pe∏nomocnictwa
(art. 98 in. KC).

Zamawiajàcy, w zale˝noÊci od specyfiki organizacji procesu budowy, mo˝e
w SWU zmieniç zakres obowiàzków zarzàdzajàcego, mo˝e równie˝ enumeratyw-
nie okreÊliç wykaz decyzji zarzàdzajàcego wymagajàcych zatwierdzenia przez kie-
rownika zamawiajàcego przed ich podj´ciem.

Przyk∏adowo, mogà to byç decyzje dotyczàce: zmiany inspektorów nad-
zoru, zmiany podwykonawców, przed∏u˝enia terminu zakoƒczenia robót, zawie-
szenia wykonywania robót, zmian dokumentacji projektowej, zmian wynagrodze-
nia wykonawcy.

Z treÊci OWU wynika, ˝e zarzàdzajàcy w trakcie trwania umowy podejmuje de-
cyzje w sprawie: aprobaty podwykonawców pkt 4.3. OWU, usuni´cia z terenu budo-
wy wskazanej osoby zatrudnionej przez wykonawc´ pkt 4.4.2. OWU, aprobowania
sprz´tu wykorzystywanego przez wykonawc´ pkt 4.4.3. OWU, zatwierdzania projek-
tów organizacji robót, harmonogramu robót i ich finansowania, zatwierdzania pro-
gramu zapewnienia jakoÊci pkt 6.6.2. i 5.2. OWU, zatwierdzania inwentaryzacji ro-
bót, materia∏ów i sprz´tu w przypadku odstàpienia od umowy pkt 9.3. OWU.

3.4. Zagro˝enia stanowiàce ryzyko zamawiajàcego
Ustalenia umowy okreÊlajà ryzyka zamawiajàcego w trakcie realizacji umowy,

od rozpocz´cia robót do wystawienia Êwiadectwa usuni´cia wad. Oznacza to, ˝e
z tytu∏u ni˝ej wymienionych zdarzeƒ zamawiajàcy nie b´dzie móg∏ dochodziç od-
szkodowania od wykonawcy i b´dzie musia∏ ponieÊç koszty zwiàzane z usuni´ciem
powsta∏ych z tego tytu∏u szkód. Chodzi tu o powstanie nieszcz´Êliwych wypadków
lub szkody w mieniu stanowiàcym jego w∏asnoÊç (z wy∏àczeniem robót, urzàdzeƒ,
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materia∏ów i sprz´tu), które sà spowodowane: zaniedbaniem, niedope∏nieniem
obowiàzków s∏u˝bowych lub naruszeniem prawa przez zamawiajàcego lub osob´
przez niego zatrudnionà albo dzia∏ajàcà na mocy innej zawartej z nim umowy.

Zamawiajàcy równie˝ b´dzie ponosi∏ pe∏nà odpowiedzialnoÊç za szkody po-
wsta∏e w robotach, urzàdzeniach, materia∏ach i sprz´cie, w zakresie, w jakim jest
ona nast´pstwem b∏´du zamawiajàcego lub wady ukrytej w projekcie dostarczo-
nym przez zamawiajàcego lub b´dàce nast´pstwem si∏y wy˝szej. 

Podobnie w umowie okreÊlono ryzyka zamawiajàcego za szkody powsta∏e
w robotach, urzàdzeniach i materia∏ach w okresie od daty zakoƒczenia robót a˝
do wystawienia Êwiadectwa usuni´cia wad. W OWU ustalono, ˝e w omawianym
okresie zamawiajàcy b´dzie móg∏ dochodziç od wykonawcy wy∏àcznie naprawie-
nia szkód spowodowanych wadà, która tkwi∏a w przedmiocie umowy wg stanu na
dzieƒ zakoƒczenia robót, wypadkiem zaistnia∏ym przed datà zakoƒczenia robót,
który nie by∏ obj´ty ryzykiem zamawiajàcego, lub czynnoÊciami wykonawcy na te-
renie budowy po dacie zakoƒczenia robót. W pozosta∏ych przypadkach koszty
usuni´cia ewentualnych szkód zamawiajàcy b´dzie pokrywa∏ z w∏asnych Êrodków.

Wyrok siedmiu s´dziów SN z 9 lipca 1981 r., U III CRN 97/81, OSNC
1982, zeszyt 2–3, poz. 30:

„Do obowiàzków inspektora nadzoru inwestorskiego nale˝y przeciwdzia∏anie za-
stosowaniu przez wykonawc´ materia∏ów szkodliwych dla zdrowia. Zaniedbanie tego
obowiàzku uzasadnia odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà osobom trzecim na
skutek u˝ycia w budownictwie mieszkaniowym materia∏ów szkodliwych dla zdrowia”.

Wyrok SN z 11 listopada 1977 r., U IV CR 308/77, OSNC 1978, zeszyt
9, poz. 160:

„W Êwietle art. 429 KC inwestor jest zwolniony od odpowiedzialnoÊci za szko-
d´ wyrzàdzonà przez przedsi´biorstwo trudniàce si´ zawodowo wykonywaniem
powierzonych przez niego robót, nie jest natomiast zwolniony od odpowiedzial-
noÊci za szkod´ wyrzàdzonà jego w∏asnym zadaniem”. 

3.5. Sankcje umowne wobec zamawiajàcego
Kary umowne sà ustanawiane w celu umocowania odpowiedzialnoÊci d∏u˝ni-

ka, w tym przypadku zamawiajàcego, z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania zobowiàzania umownego. OkreÊla si´ je jako odpowiedzialnoÊç kon-
traktowà/umownà, gdy˝ strony umowy umawiajà si´ do ich stosowania i okreÊla-
jà w umowie ich wysokoÊç. Jest to odpowiedzialnoÊç fakultatywna – je˝eli kary te
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nie sà okreÊlone w umowie, nie obowiàzujà. Zap∏acenie kary umownej nie zwal-
nia d∏u˝nika z obowiàzku wykonania umowy (art. 483 § 2 KC). Zastrze˝enie ka-
ry umownej ma na celu wzmocnienie skutecznoÊci umowy mi´dzy stronami i ge-
neralnie s∏u˝y wywarciu realnego wp∏ywu na wykonanie zobowiàzania. Kara
umowna ma charakter represyjny, który wyra˝a si´ w obowiàzku zap∏aty okreÊlo-
nej sumy pieni´˝nej. W umowie przewidziano kilka kar z ró˝nych tytu∏ów, za
konkretne uchybienia zamawiajàcego. Dotyczà one uchybieƒ po stronie zama-
wiajàcego skutkujàcych opóênieniami w toku wykonywania umowy lub nie wyko-
naniem umowy w ca∏oÊci. Sà to kary za: nieprzekazanie terenu budowy w termi-
nie okreÊlonym w IPU [3.2.2], opóênienie w dokonaniu zap∏aty poÊwiadczonej
p∏atnoÊci w stosunku do terminu okreÊlonego w IPU [7.3.1.], opóênienie w do-
konaniu zap∏aty zaliczki, o ile jest przewidziana, w stosunku do terminu okreÊlo-
nego w IPU [7.3.3.] oraz w przypadku odstàpienia od umowy przez zamawiajà-
cego z przyczyn niezale˝nych od wykonawcy [9.2.3.].

Stawki kar umownych zamawiajàcy powinien okreÊliç w IPU. Winien je osza-
cowaç, bioràc pod uwag´ spodziewane nast´pstwa uchybienia obj´tego karà po
stronie wykonawcy.

Cz´sto w praktyce spotyka si´ umowy, w których wy∏àczona jest odpowiedzial-
noÊç po stronie zamawiajàcego w postaci obowiàzku zap∏acenia kar umownych za
niedotrzymanie obowiàzków wynikajàcych z umowy. Zdaniem autora jest to dzia-
∏anie nieprawid∏owe. Aczkolwiek strony zawierajàce umow´ mogà u∏o˝yç stosu-
nek prawny wed∏ug swego uznania, to jego treÊç lub cel nie mogà sprzeciwiaç si´
w∏aÊciwoÊci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego
(art. 3531 KC). Taka nierównoÊç przejawia∏aby si´ szczególnie poprzez brak
w projekcie umowy kar umownych za uchybienia po stronie zamawiajàcego. 

Powy˝sze stwierdzenie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, czego
wyrazem jest wyrok ZA z 16 sierpnia 2005 r. oraz orzeczenie SO sygn. akt IV Ca
508/05, z 23 listopada 2005 r.

W przypadku, gdy naliczone kary umowne nie pokryjà szkody, jakà poniós∏
wykonawca, mo˝e on dochodziç na podstawie KC odszkodowania przenoszàcego
wysokoÊç ustalonej kary umownej. 

3.6. Odszkodowania
Zaniechanie wykonania umowy lub wykonanie jej niezgodnie z warunkami

umowy, wykonanie nienale˝yte, skutkuje odpowiedzialnoÊcià za wynik∏e z tego ty-
tu∏u szkody. W przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowià-
zania przewa˝nie mamy do czynienia z powstaniem szkody. Zgodnie z KC jako
szkod´ traktuje si´ uszczerbek na majàtku poszkodowanego. Szkoda musi byç
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spowodowana przez dzia∏anie lub zaniechanie sprawcy. Gdy faktu tego nie da si´
udowodniç, powsta∏a szkoda staje si´ uszczerbkiem na majàtku poszkodowanego,
w tym wypadku zamawiajàcego. Sankcjà naprawienia szkody jest zap∏ata odpo-
wiedniego odszkodowania (art. 471 KC). Art. 471 KC okreÊla zasady ogólne, na
jakich zamawiajàcy b´dzie ponosi∏ odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà. Dopóki
Êwiadczenie, do jakiego zobowiàzany jest zamawiajàcy, jest mo˝liwe do spe∏nie-
nia, wykonawca ma przede wszystkim roszczenie o wykonanie w naturze. Wyko-
nawcy przys∏uguje w tej sytuacji, zgodnie z przepisami KC, mo˝liwoÊç skorzysta-
nia z drogi sàdowej oraz odpowiednich, nieodzownych w tej sytuacji Êrodków eg-
zekucyjnych, jak równie˝ mo˝liwoÊç ˝àdania naprawienia szkody powsta∏ej w wy-
niku zw∏oki zamawiajàcego (art. 477 KC). Dopiero w przypadku niewykonania
zobowiàzania i gdy nie zachodzà równoczeÊnie inne przes∏anki wygaÊni´cia sto-
sunku zobowiàzaniowego, wczeÊniejsze roszczenie o wykonanie przekszta∏ca si´
w roszczenie odszkodowawcze. Uzyskanie odszkodowania zwiàzane jest jednak
z d∏ugotrwa∏ym nierzadko procesem cywilnoprawnym i koniecznoÊcià udowod-
nienia bezpoÊredniego zwiàzku pomi´dzy niewykonaniem lub nienale˝ytym wy-
konaniem zobowiàzaƒ umownych a powsta∏à szkodà. Zamawiajàcy mo˝e dopro-
wadziç do uwolnienia si´ od odpowiedzialnoÊci (ekskulpacji) poprzez udowod-
nienie rzeczywistej przyczyny niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobo-
wiàzania i dodatkowo, ˝e przyczyna ta nie uzasadnia jego odpowiedzialnoÊci, lub
przy wykonywaniu zobowiàzania nie doprowadzi∏ do szkody w sposób zawiniony.

4. Obowiàzki i prawa wykonawcy

4.1. Obowiàzki wykonawcy
W umowie wykonawca zobowiàzuje si´ do wykonania okreÊlonego w umowie

przedmiotu umowy, to˝samego z przedmiotem zamówienia, w terminie i na wa-
runkach jego realizacji okreÊlonymi w SIWZ. Zakres tego zamówienia zosta∏
okreÊlony w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych stanowià-
cych integralnà cz´Êç umowy. Sposób i termin wykonania przedmiotu umowy zo-
sta∏ okreÊlony w OWU. Oznacza to, ˝e w oparciu o tak zawartà umow´ wykonaw-
ca b´dzie zobowiàzany wykonaç tylko zdefiniowane w umowie zamówienie, a za-
mawiajàcy nie b´dzie móg∏ wymagaç, aby wykonawca Êwiadczy∏ roboty lub czyn-
noÊci wykraczajàce poza zakres wynikajàcy z oferty wykonawcy.

Zobowiàzanie wykonania robót zgodnie z dokumentacjà projektowà nie zwal-
nia wykonawcy m.in. od obowiàzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwa-
nia umowy pod kàtem zgodnoÊci z zasadami wiedzy technicznej i obowiàzujàcymi
przepisami i zg∏aszania zamawiajàcemu wykrytych w niej wad i uchybieƒ skutku-
jàcych mo˝liwoÊcià niedochowania warunków wykonania umowy lub narusze-
niem przepisów prawa.

W oparciu o art. 36 ust. 5 Pzp zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w SIWZ, która
cz´Êç zamówienia nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom. Je˝eli zamawiajà-
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cy dokona∏ takiego ustalenia , powinien w IPU okreÊliç ten zakres. JeÊli nie do-
kona∏ takiego ustalenia w SIWZ, ten punkt, jako nieznajdujàcy zastosowania po-
winien zostaç w SWU skreÊlony.

Literalne czytanie przepisu art. 36 ust. 5 Pzp nakazuje okreÊlenie w IPU zakresu
robót, których powierzenie nie jest dopuszczalne w podwykonawstwie, a nie okreÊle-
nie jego procentowego udzia∏u. Celem tego ustalenia jest nie tylko zapobie˝enie sy-
tuacji zlecenia wykonania ca∏oÊci robót podwykonawcom, ale zapewnienie przez za-
mawiajàcego, aby istotne z punktu widzenia specyfiki i organizacji budowy roboty
wykonywa∏ wybrany w drodze Pzp kwalifikowany wykonawca. Zakres robót, który
wykonawca b´dzie wykonywa∏ si∏ami w∏asnymi, powinien zostaç okreÊlony w IPU.

Wykaz robót, które wykonawca b´dzie wykonywa∏ w podwykonawstwie i wy-
kaz podwykonawców zamieszczony jest w za∏àczonym do oferty wykonawcy wyka-
zie podstawowego personelu, o którym mowa w pkt 4.4.1. OWU.

W przypadku gdy wykonawca nie przestrzega obowiàzku wykonywania osobi-
Êcie wskazanego w IPU zakresu robót, lecz powierza ca∏à lub cz´Êç robót podwy-
konawcom, zamawiajàcy mo˝e wezwaç go do zmiany sposobu wykonywania dzie-
∏a, wyznaczajàc mu stosowny termin, a po bezskutecznym up∏ywie tego terminu
odstàpiç od umowy (art. 636 § 1 KC w zwiàzku z art. 656 § 1 KC). Je˝eli zamawia-
jàcemu nie uda si´ zapobiec tej nieprawid∏owoÊci, pozostaje mu dochodzenie od-
powiedzialnoÊci odszkodowawczej.

4.2. Polecenia, inspekcje i audyty
OWU okreÊlajà granice zobowiàzaƒ wykonawcy w zakresie wykonywania pole-

ceƒ zarzàdzajàcego wy∏àcznie do tych, które sà zgodne z przepisami prawa i posta-
nowieniami umowy. Wykonawca zobowiàzany jest wykonaç przewidziany w umo-
wie przedmiot zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej oraz wed∏ug
ustalonych zwyczajów. Wykonujàc polecenia zarzàdzajàcego, powinien oceniç ich
trafnoÊç i uprzedziç o niebezpieczeƒstwach z nich wynikajàcych. Zgodnie z art. 651
KC, gdy zajdà okolicznoÊci przeszkadzajàce prawid∏owemu wykonaniu robót, wy-
konawca powinien niezw∏ocznie zawiadomiç o tym zamawiajàcego. Gdyby wyko-
nywany obiekt uleg∏ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwoÊci dostarczo-
nych przez zamawiajàcego materia∏ów, maszyn lub urzàdzeƒ lub wskutek wykona-
nia robót wed∏ug wskazówek zamawiajàcego, wykonawca mo˝e ˝àdaç umówione-
go wynagrodzenia lub jego odpowiedniej cz´Êci, je˝eli uprzedzi∏ zamawiajàcego
o niebezpieczeƒstwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo je˝eli pomimo za-
chowania nale˝ytej starannoÊci nie móg∏ on stwierdziç wadliwoÊci dostarczonych
przez zamawiajàcego materia∏ów, maszyn lub urzàdzeƒ (art. 655 KC).

Nale˝y przypomnieç równie˝ o odpowiedzialnoÊci wynikajàcej z art. 93 PB za
nieprzestrzeganie wskazanych w tym artykule przepisów i wynikajàcej z tego ka-
rze grzywny. Dotyczy to, przyk∏adowo, nieprzestrzegania przepisów art. 5, stoso-
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wania wyrobów budowlanych niespe∏niajàcych wymagaƒ ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), wykonywania robót bu-
dowlanych w sposób odbiegajàcy od ustaleƒ i warunków okreÊlonych w przepi-
sach, pozwoleniu na budow´ lub rozbiórk´ bàdê w zg∏oszeniu budowy lub roz-
biórki, bàdê w sposób istotnie odbiegajàcy od zatwierdzonego projektu.

OWU stanowià równie˝ o obowiàzku wykonawcy udost´pnienia w czasie in-
spekcji, na ˝àdanie dysponenta Êrodków finansowych, wszystkich swoich rachun-
ków i zapisów dotyczàcych wykonywania umowy oraz wyra˝enia zgody na prze-
prowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta Êrodków
finansowych.

Wyrok SN z 23 stycznia 1970 r., III CRN 534/69, niepublikowany:
„Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za szkod´ wynik∏à wskutek

wadliwego wykonania robót i to niezale˝nie od tego, czy nadzór inwestorski zwróci∏
uwag´ na niew∏aÊciwe wykonanie robót przez wykonawc´. Powy˝sza zasada wynika
z przepisów prawa budowlanego, a w szczególnoÊci art. 4 i 24 tego˝ prawa (Dz. U. Nr
7 z 1961 r. poz. 46), i naruszenie tych obowiàzków skutkuje cywilnà odpowiedzial-
noÊcià wykonawcy w oparciu o art. 415 KC”.

4.3. Podwykonawcy
Wykonawca nie musi osobiÊcie wykonywaç ca∏ego przedmiotu umowy. Mo˝e

wykonywaç zobowiàzanie przy wspó∏udziale osób trzecich, w tym podwykonaw-
ców. Wykonawca mo˝e nawet powierzyç ca∏kowite wykonanie dzie∏a innemu wy-
konawcy. Jednak wykonawca powinien Êwiadczyç obj´te umowà roboty osobiÊcie,
je˝eli wynika to z umowy, ustawy albo z w∏aÊciwoÊci umówionego dzie∏a. Art. 36
ust. 5 Pzp daje prawo zamawiajàcemu do wskazania, której cz´Êci zamówienia wy-
konawca nie mo˝e powierzyç podwykonawcom. W OWU okreÊlono, ˝e wykony-
wanie robót przy pomocy podwykonawców mo˝e si´ odbywaç tylko za zgodà za-
rzàdzajàcego, wy∏àcznie na zasadach okreÊlonych w art. 6471 KC. Powierzajàc
cz´Êç robót do wykonania podwykonawcom, wykonawca ponosi odpowiedzial-
noÊç za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi pos∏uguje si´ przy wykonywa-
niu umowy, tak jak za swoje w∏asne dzia∏ania lub zaniechanie (art. 474 KC). Ure-
gulowanie dotyczàce zatrudnienia podwykonawców wynika z art. 6471 § 5 KC,
w powiàzaniu z art. 366 KC, dotyczàcego solidarnej odpowiedzialnoÊci za zobo-
wiàzania. Zawierajàcy umow´ z podwykonawcà oraz zamawiajàcy i wykonawca
ponoszà solidarnà odpowiedzialnoÊç za zap∏at´ wynagrodzenia za roboty budow-
lane wykonane przez podwykonawc´. Ustawodawca wprowadzajàc powy˝sze ure-
gulowania do kodeksu, da∏ tytu∏ prawny do dochodzenia przez podwykonawc´ za-
p∏aty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie tylko od wykonawcy,
z którym zawar∏ umow´ na ich wykonanie, ale równie˝ od zamawiajàcego, który
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zawar∏ umow´ z tym wykonawcà. Ustalenia tego przepisu dotyczà równie˝ wyna-
grodzenia za wykonanie robót budowlanych przez podwykonawców dzia∏ajàcych
na podstawie umowy z podwykonawcami wykonawcy.

Odmienne postanowienia umów sà niewa˝ne.

W celu umo˝liwienia kontroli ustawodawca da∏ zamawiajàcemu prawo ˝àda-
nia zatwierdzania treÊci umów zawieranych przez wykonawc´ z podwykonawcami
przed ich zawarciem (14 dni na wnoszenie uwag), pod rygorem niewa˝noÊci tych
umów. Uzgodnieniu podlega zakres umowy, do której nale˝y do∏àczyç odpowia-
dajàcà jej cz´Êç dokumentacji projektowej, i jej zgodnoÊç z ofertà wykonawcy
i umowà zawartà z wykonawcà. Dotyczy to odpowiednio umów podwykonawców
z podwykonawcami. W IPU powinni zostaç wymienieni wszyscy podwykonawcy
wykonujàcy umow´ wraz z okreÊleniem cz´Êci robót budowlanych, którà b´dà wy-
konywaç. Co do zasady zamawiajàcy nie mo˝e nie wyraziç zgody na zawarcie
umowy z podwykonawcà, który zosta∏ wymieniony w ofercie wykonawcy, na pod-
stawie której jest zawierana umowa. 

Art. 366 KC [SolidarnoÊç d∏u˝ników], § 1.: Kilku d∏u˝ników mo˝e byç zobo-
wiàzanych w ten sposób, ˝e wierzyciel mo˝e ˝àdaç ca∏oÊci lub cz´Êci Êwiad-
czenia od wszystkich d∏u˝ników ∏àcznie, od kilku z nich lub od ka˝dego
z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z d∏u˝ników
zwalnia pozosta∏ych (solidarnoÊç wspólników). § 2.: A˝ do zupe∏nego za-
spokojenia wierzyciela wszyscy d∏u˝nicy pozostajà zobowiàzani.

Art. 369 KC [Podstawa]: Zobowiàzanie jest solidarne, je˝eli to wynika
z ustawy lub z czynnoÊci prawnej.

4.4. Personel i sprz´t wykonawcy
Umowa zobowiàzuje wykonawc´ do zatrudnienia personelu wymienionego

w za∏àczonym do oferty wykazie podstawowego personelu do wykonywania samo-
dzielnych funkcji przy realizacji robót. Dopuszcza równie˝ zmian´ wskazanego
w ofercie personelu, pod warunkiem ˝e zostanie on zaaprobowany przez zarzà-
dzajàcego. Stanowi równie˝, ˝e zarzàdzajàcy zaaprobuje ka˝de proponowane za-
stàpienie podstawowego personelu, je˝eli odnoÊne kwalifikacje i zdolnoÊci propo-
nowanego personelu b´dà takie same lub wy˝sze ni˝ personelu wymienionego
w wykazie.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 PB zamawiajàcy jest obowiàzany zapewniç obj´cie kie-
rownictwa budowy (rozbiórki) lub okreÊlonych robót budowlanych (je˝eli umowa
obejmuje kilka bran˝ budowlanych) przez osob´ posiadajàcà uprawnienia budow-
lane w odpowiedniej specjalnoÊci. Dodatkowo art. 12 PB stanowi, ˝e samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie, a takà funkcjà jest m.in. kierowanie budo-
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wà lub innymi robotami budowlanymi, mogà wykonywaç osoby wpisane, w drodze
decyzji, do centralnego rejestru (osób posiadajàcych uprawnienia budowlane,
rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej) prowadzonego przez G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz –
zgodnie z odr´bnymi przepisami – wpisani na list´ cz∏onków w∏aÊciwej izby samo-
rzàdu zawodowego, co potwierdza zaÊwiadczenie wydane przez t´ izb´, z okreÊlo-
nym w nim terminem wa˝noÊci. Osoby wykonujàce samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie sà odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nale˝ytà starannoÊç w wyko-
nywaniu pracy, jej w∏aÊciwà organizacj´, bezpieczeƒstwo i jakoÊç. 

Zgodnie z PB do podstawowych obowiàzków kierownika budowy nale˝y proto-
kolarne przej´cie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujàcymi si´ na nim obiektami budowlanymi, urzàdzeniami technicznymi
i sta∏ymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajàcymi ochronie elementami
Êrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prowadzenie dokumentacji budowy, za-
pewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kiero-
wanie budowà obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem
na budow´, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, koordynowanie realizacji zadaƒ zapobiegajàcych zagro-
˝eniom bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, koordynowanie dzia∏aƒ zapewniajàcych
przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny
pracy, oraz w planie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, wprowadzanie niezb´d-
nych zmian w informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, oraz w pla-
nie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, wynikajàcych z post´pu wykonywanych ro-
bót budowlanych, podejmowanie niezb´dnych dzia∏aƒ uniemo˝liwiajàcych wst´p
na budow´ osobom nieupowa˝nionym, wstrzymanie robót budowlanych w przy-
padku stwierdzenia mo˝liwoÊci powstania zagro˝enia oraz bezzw∏oczne zawiado-
mienie o tym w∏aÊciwego organu, zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika
budowy dotyczàcym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z projektem, realizacja zaleceƒ wpisanych do dziennika budowy, zg∏a-
szanie zarzàdzajàcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegajàcych
zakryciu bàdê zanikajàcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeƒ instalacji, urzàdzeƒ technicznych
i przewodów kominowych przed zg∏oszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego oraz zg∏osze-
nie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnoÊciach odbioru i zapewnienie usuni´cia stwierdzo-
nych wad, a tak˝e przekazanie zarzàdzajàcemu oÊwiadczenia o zakoƒczeniu budo-
wy okreÊlonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 PB.

Ustawa PB, obok obowiàzków, przyznaje kierownikowi budowy prawo do wy-
st´powania do zarzàdzajàcego o zmiany w rozwiàzaniach projektowych, je˝eli sà
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one uzasadnione koniecznoÊcià zwi´kszenia bezpieczeƒstwa realizacji robót bu-
dowlanych lub usprawnienia procesu budowy, oraz do ustosunkowania si´
w dzienniku budowy do zaleceƒ w nim zawartych.

Zamawiajàcy nie mo˝e dopuÊciç, aby funkcj´ kierownika budowy i in-
spektora nadzoru inwestorskiego pe∏ni∏a ta sama osoba. 

Kierownik budowy wskazany przez wykonawc´ w umowie winien byç osobà
znajdujàcà si´ w wykazie personelu za∏àczonego do oferty wykonawcy. Prowadzàc
post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiajàcy zobowiàzany
jest sprawdziç, poprzez postawienie warunków, czy wykonawca jest zdolny do wy-
konania zamówienia. Warunki udzia∏u w post´powaniu o zamówienie publiczne
okreÊla art. 22 ust. 1 Pzp. W post´powaniach, których przedmiotem jest wykona-
nie robót budowlanych, zamawiajàcy zobowiàzany jest do sprawdzenia, czy oso-
by, które b´dà wykonywaç zamówienie, posiadajà uprawnienia wymagane w PB
do pe∏nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Zamawiajàcy do-
konuje wyboru oferty wykonawcy po wczeÊniejszym potwierdzeniu, ˝e wskazany
w ofercie kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifika-
cje do wykonania zamówienia. Obecne brzmienie art. 140 Pzp, zakazujàce zmia-
ny sposobu Êwiadczenia dotyczàcego zobowiàzaƒ wykonawcy zawartych w ofercie,
które by∏y oceniane w toku post´powania, prowadzi do wniosku, ˝e zmiana kie-
rownika budowy przed zawarciem umowy stanowi∏aby wi´c niedopuszczonà tym
przepisem i art. 87 ust. 1 Pzp zmian´ treÊci oferty. Podobnie nale˝y tu przypo-
mnieç, ˝e zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp zakres Êwiadczenia wykonawcy wynikajàcy
z umowy musi byç to˝samy z jego zobowiàzaniem wynikajàcym z oferty. 

Co do zasady zmiana personelu wykonawcy powinna nale˝eç do rzadkoÊci mo-
gà to byç, przyk∏adowo, przyczyny losowe, zmiana pracy. Nowy personel propono-
wany przez wykonawc´ winien byç kwalifikowany przez zarzàdzajàcego pod kàtem
spe∏niania tych samych wymagaƒ na podstawie których by∏a dokonywana ocena
personelu w ofercie wykonawcy. Kwalifikacje nowego personelu muszà byç takie
same lub wy˝sze od kwalifikacji personelu wskazanego w ofercie. Podobnie zakaz
ten dotyczy kierowników robót bran˝owych, je˝eli ich wskazanie by∏o wymagane
od wykonawcy w ofercie. Pozosta∏y personel zatrudniony przy wykonywaniu robót
budowlanych nie wymaga ka˝dorazowego zatwierdzenia przez zarzàdzajàcego.

W umowie zamawiajàcy dokonuje dodatkowego zastrze˝enia zapewniajàcego
mu mo˝liwoÊç usuni´cia z terenu budowy ka˝dej osoby, która, jego zdaniem, za-
chowuje si´ niew∏aÊciwie, jest niedba∏a w wykonywaniu swojej pracy, nie posiada
odpowiednich kwalifikacji. ˚àdanie takie zarzàdzajàcy musi przedstawiç, wraz
z uzasadnieniem, na piÊmie, a wskazana osoba musi w ciàgu siedem dni opuÊciç
teren budowy i wykonawca powinien uniemo˝liwiç jej wst´p na teren budowy.

– 233 –



W przypadku gdy zamawiajàcy ˝àda∏ wskazania w ofercie podstawowego
sprz´tu przewidzianego do wykonania zamówienia, zarzàdzajàcy zobowiàzany
jest dopilnowaç, aby zaoferowany sprz´t lub inny zaaprobowany przez zarzàdza-
jàcego by∏ u˝yty do wykonania zamówienia. Wymagania dotyczàce sprz´tu i ma-
szyn niezb´dnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z za-
∏o˝onà jakoÊcià oraz wymagania dotyczàce Êrodków transportu powinny byç za-
warte w specyfikacjach technicznych. Kwalifikacja sprz´tu przez zarzàdzajàcego
winna byç dokonywana w oparciu o wymagania zawarte w tych specyfikacjach.

Je˝eli zamawiajàcy nie ˝àda∏ wskazania w ofercie podstawowego sprz´tu,
brzmienie tego punktu nale˝y w SWU dostosowaç do tej sytuacji.

4.5. Zapewnienie dost´pu do terenu budowy
OWU stanowià o obowiàzku zapewnienia zarzàdzajàcemu, wszystkim osobom

upowa˝nionym przez niego, jak te˝ innym uczestnikom procesu budowlanego do-
st´pu do terenu budowy i do ka˝dego miejsca, gdzie roboty,w zwiàzku z umowà,
b´dà wykonywane. Zalecenie to s∏u˝y unormowaniu zapewnienia mo˝liwoÊci wy-
konywania funkcji kontrolnych sprawowanych na terenie budowy, w wytwórniach
wyrobów dostarczanych na budow´, laboratoriach itp. przez zarzàdzajàcego, in-
spektorów nadzoru i innych uczestników procesu budowlanego.

Innymi uczestnikami procesu budowlanego b´dà równie˝, w rozumieniu PB,
przedstawiciele organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego wyko-
nujàcy funkcje przewidziane przepisami. 

4.6. Dokumentacja budowy
OWU stanowià, ˝e do obowiàzków wykonawcy nale˝y bie˝àce prowadzenie

i przechowywanie na terenie budowy dokumentów okreÊlonych w art. 3 pkt. 13
i art. 46 ustawy PB. 

Zgodnie z art. 3 pkt 13 PB przez dokumentacj´ budowy rozumie si´ pozwolenie
na budow´ wraz z za∏àczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko-
∏y odbiorów cz´Êciowych i koƒcowych, w miar´ potrzeby rysunki i opisy s∏u˝àce re-
alizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksià˝k´ obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodà monta˝u – tak˝e dziennik monta˝u. Zgodnie z art. 46 PB kierow-
nik budowy (rozbiórki), a je˝eli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor,
jest obowiàzany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywaç doku-
menty stanowiàce podstaw´ ich wykonania, a tak˝e oÊwiadczenia dotyczàce wyro-
bów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz
udost´pniaç te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

OWU stanowià równie˝ o obowiàzku opracowania przez wykonawc´ dodat-
kowych dokumentów regulujàcych proces budowlany obj´ty umowà. Dotyczy to:
projektu organizacji robót, szczegó∏owego harmonogramu robót i finansowania,
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o którym mowa w pkt 5.2. OWU, planu BIOZ, o którym mowa w pkt 4.7 OWU,
oraz programu zapewnienia jakoÊci. Dokumenty te powinny zostaç po opraco-
waniu, przekazane zarzàdzajàcemu i, po zatwierdzeniu, s∏u˝yç do weryfikacji
i kontroli poprawnoÊci dzia∏aƒ wykonawcy w trakcie trwania umowy. Wytyczne
do opracowania tych dokumentów stanowià specyfikacje techniczne, zasady wie-
dzy technicznej i przepisy prawa. Przyk∏adowy zakres projektu organizacji robót,
harmonogramu robót i programu zapewnienia jakoÊci podano w za∏àczniku 
nr 1.1. do cz´Êci Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz zasady obliczania cen na roboty budowlane: Ogólna specyfikacja tech-
niczna (wzorzec) pkt 2.3.

4.7. Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca ma obowiàzek zapewnienia bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnoÊci na terenie budowy, zgodnie z pla-
nem BIOZ. Wytyczne do opracowania tego planu stanowi, przekazana wyko-
nawcy w ramach dokumentacji projektowej, informacja dotyczàca bezpieczeƒ-
stwa i ochrony zdrowia, o której mowa w komentarzu do cz´Êci Poradnika do-
tyczàcej okreÊlenia przedmiotu umowy. Informacj´ dotyczàcà bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia na zlecenie zamawiajàcego opracowuje projektant (art. 20
ust. 1 pkt 1b PB).

W oparciu o otrzymanà od zamawiajàcego informacj´ kierownik budowy jest
zobowiàzany sporzàdziç lub zapewniç sporzàdzenie, przed rozpocz´ciem budowy,
planu BIOZ, uwzgl´dniajàc specyfik´ obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robót budowlanych, w tym planowane, je˝eli wyst´puje jednoczesne prowa-
dzenie robót budowlanych i produkcji przemys∏owej.

Plan bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzàdza si´, je˝eli
w trakcie budowy b´dzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajów robót bu-
dowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 PB lub przewidywane roboty budowla-
ne majà trwaç d∏u˝ej ni˝ 30 dni roboczych i jednoczeÊnie b´dzie przy nich zatrud-
nionych co najmniej 20 pracowników, lub pracoch∏onnoÊç planowanych robót b´-
dzie przekraczaç 500 osobodni.

Plan BIOZ musi byç obowiàzkowo opracowywany i uwzgl´dniaç specyfik´ ro-
dzajów robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadze-
nia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro˝enia bezpieczeƒstwa
i zdrowia ludzi, a w szczególnoÊci przysypania ziemià lub upadku z wysokoÊci;
przy prowadzeniu których wyst´pujà dzia∏ania substancji chemicznych lub czynni-
ków biologicznych zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu i zdrowiu ludzi; stwarzajàcych
zagro˝enie promieniowaniem jonizujàcym; prowadzonych w pobli˝u linii wyso-
kiego napi´cia lub czynnych linii komunikacyjnych; stwarzajàcych ryzyko utoni´-
cia pracowników; prowadzonych w studniach, pod ziemià i w tunelach; wykony-
wanych przez kierujàcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; wykony-
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wanych w kesonach, z atmosferà wytwarzanà ze spr´˝onego powietrza; wymaga-
jàcych u˝ycia materia∏ów wybuchowych, prowadzonych przy monta˝u i demonta-
˝u ci´˝kich elementów prefabrykowanych.

Wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót
budowlanych okreÊlajà odr´bne przepisy w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

W przypadku gdy zakresem umowy sà obj´te roboty budowlane niewymagajà-
ce opracowania planu BIOZ, t´ cz´Êç OWU nale˝y w SWU dostosowaç.

4.8. Ubezpieczenia nale˝àce do obowiàzków wykonawcy
Wykonawca w umowie zosta∏ zobowiàzany do zapewnienia zawarcia umów

ubezpieczenia na okres od daty rozpocz´cia robót do koƒca okresu zg∏aszania
wad, na kwoty okreÊlone w IPU. W tym punkcie OWU okreÊlono obowiàzki wy-
konawcy z tytu∏u ubezpieczeƒ wypadków spowodowanych zagro˝eniami stano-
wiàcymi jego ryzyko, o których mowa w pkt 4.9. OWU. W szczególnoÊci ustalono
rodzaje wymaganych ubezpieczeƒ, procedur´ zatwierdzania polis, sposób post´-
powania w przypadku niedope∏nienia obowiàzku ubezpieczenia i zakazu jedno-
stronnego wprowadzania zmian do umów ubezpieczenia.

W IPU zamawiajàcy na etapie opracowania SIWZ jest zobowiàzany
ustaliç wysokoÊç wymaganych ubezpieczeƒ z tytu∏u: 
• szkody w robotach, urzàdzeniach i materia∏ach – przedmiotem tego ubezpie-

czenia sà roboty (budowlane i monta˝owe) oraz sprz´t u˝ywany w trakcie wy-
konywania umowy. Zakres tego ubezpieczenia powinien obejmowaç wszystkie
przyczyny szkód, jego zakres mo˝na rozszerzyç na skutki zamieszek, wad pro-
jektu i dzia∏ania si∏ natury. Suma ubezpieczenia nie powinna byç mniejsza ni˝
wartoÊç robót, aby nie zaistnia∏o niedoubezpieczenie i powinna pokrywaç no-
wà wartoÊç odtworzeniowà niezb´dnà na pokrycie kosztów dodatkowych zwià-
zanych z wymianà lub naprawà, a tak˝e koszty ekspertyz, rozbiórek i usuni´cia
materia∏ów rozbiórkowych po szkodzie, odpowiedzialnoÊç cywilnà, mienie
otaczajàce oraz utracony zysk. Ubezpieczenie to nazywane jest popularnie
ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowlanych i monta˝owych, CAR/EAR –
Contractors” All Risk/ Erection All Risk; 

• szkody w sprz´cie – to ubezpieczenie powinno opiewaç na kwot´ niezb´dnà do
zastàpienia sprz´tu wykonawcy na terenie budowy przez sprz´t o identycznych
lub nie gorszych parametrach. Suma ubezpieczenia powinna byç nie mniejsza
ni˝ ta kwota, aby nie wystàpi∏o niedoubezpieczenie;

• szkody w mieniu stanowiàcym w∏asnoÊç zamawiajàcego (oprócz robót, urzà-
dzeƒ, materia∏ów i sprz´tu) powsta∏e w zwiàzku z wykonywaniem umowy –
ubezpieczenie wymagane w przypadku robót budowlanych wykonywanych na
istniejàcych lub znajdujàcych si´ w pobli˝u terenu budowy obiektach nale˝à-
cych do zamawiajàcego;

– 236 –



• nieszcz´Êliwych wypadków – ubezpieczeniem od nast´pstw nieszcz´Êliwych wy-
padków powinni byç obj´ci wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
umowy, a okres ubezpieczenia pracownika nie powinien byç krótszy ni˝ okres
jego zatrudnienia przy wykonywaniu umowy. Zamawiajàcy mo˝e wymagaç
w SWU, aby ubezpieczenie to zosta∏o rozszerzone na pracowników zamawiajà-
cego lub zarzàdzajàcego. Mo˝e te˝ za˝àdaç, aby ubezpieczenie pracowników
podwykonawców by∏o obj´te ubezpieczeniem wykonawcy lub, bezpoÊrednio,
podwykonawcy. Suma ubezpieczenia powinna obejmowaç wydatki na leczenie
i inne finansowe skutki wypadku na jednego pracownika. Standardowa suma
ubezpieczenia jest okreÊlana w wysokoÊci 30–50 000 PLN na osob´;

• szkody osób trzecich – ubezpieczenie to powinno obejmowaç szkody rzeczowe
w mieniu innym ni˝ roboty i sprz´t wykonawcy, szkody od nast´pstw nieszcz´-
Êliwych wypadków osób innych ni˝ pracownicy wykonawcy. Umowa ubezpie-
czeniowa nie powinna zawieraç konsumpcji sumy. Suma ubezpieczenia zwykle
jest okreÊlana jako 0,1–1 % wartoÊci umowy. 

Okres ubezpieczenia musi obejmowaç czas od chwili rozpocz´cia robót budowla-
nych do chwili dokonania odbioru oraz okres gwarancyjny do chwili wystawienia Êwia-
dectwa usuni´cia wad. OkreÊlona w umowie procedura zatwierdzania polis wymaga,
aby wykonawca w terminie 28 dni od daty podpisania umowy dostarczy∏ zarzàdzajàce-
mu umowy i polisy ubezpieczenia. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaç wyp∏at´
odszkodowania p∏atnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia
poniesionej szkody. W przypadku gdy z dowodami op∏acania sk∏adek wykonawca nie
dostarczy którejkolwiek z ˝àdanych umów ubezpieczenia, zamawiajàcy b´dzie móg∏ do-
konaç ubezpieczenia, które wykonawca powinien by∏ zapewniç. Koszty, które poniesie
zamawiajàcy, op∏acajàc sk∏adki ubezpieczeniowe, b´dzie móg∏ potràciç z wynagrodzeƒ
nale˝nych wykonawcy. Je˝eli ˝adne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze si´ nie nale˝y,
zamawiajàcy b´dzie móg∏ dochodziç zwrotu kosztów poniesionych na zap∏at´ sk∏adek.

4.9. Zagro˝enia stanowiàce ryzyko wykonawcy
Umowa stanowi, ˝e od daty protokolarnego przej´cia terenu budowy a˝ do

chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialnoÊç na zasadach ogólnych
za wszelkie szkody wynik∏e na tym terenie. Oznacza to, ˝e z tytu∏u szkód powsta-
∏ych na terenie budowy w trakcie jej trwania zamawiajàcy b´dzie móg∏ dochodziç
odszkodowania od wykonawcy i wykonawca b´dzie musia∏ ponieÊç koszty zwiàza-
ne z usuni´ciem tych szkód. Zabezpieczenie na wypadek powsta∏ej szkody dla wy-
konawcy b´dà stanowiç ubezpieczenia, o których mowa w pkt 4.8. OWU. Uwa-
runkowania dotyczàce odpowiedzialnoÊci wykonawcy z tytu∏u przej´cia terenu
opisano w komentarzu do pkt 3.2. OWU.

Natomiast w okresie usuwania przez wykonawc´ wad ujawnionych w robotach,
a˝ do wystawienia Êwiadectwa usuni´cia wad, zagro˝enia stanowiàce ryzyko wyko-
nawcy obejmujà: uszkodzenie cia∏a, Êmierç, szkod´ w mieniu stanowiàcym w∏asnoÊç
zamawiajàcego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiajàcego. 

– 237 –



4.10. Roboty tymczasowe
Umowa okreÊla, ˝e wykonawca jest zobowiàzany do wykonania, utrzymania

w stanie nadajàcym si´ do u˝ytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych,
niezb´dnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres robót tymczasowych
okreÊla sporzàdzony przez wykonawc´ projekt organizacji robót zaakceptowany
przez zarzàdzajàcego. 

Zgodnie z rozporzàdzeniem ministra infrastruktury z 2 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-u˝ytkowego jako roboty tymczasowe przyjmuje si´ roboty, które sà projekto-
wane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajàcemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Wytycznà do opracowania projektu organizacji robót stanowiç b´dà przekazana
wykonawcy dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne. 

4.11. Wykopaliska i odkrycia
Umowa stanowi, ˝e wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym

bàdê te˝ przedstawiajàce znacznà wartoÊç, odkryte na terenie budowy, powinny
zostaç przekazane pod opiek´ i w zarzàd zamawiajàcego. Wykonawca, w przypad-
ku dokonania takiego odkrycia, niezw∏ocznie powinien podjàç wszelkie racjonal-
ne kroki zapobiegajàce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel
wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca pwinien niezw∏ocznie powiadomiç za-
rzàdzajàcego o odkryciach i wykonaç jego polecenia, co do obchodzenia si´ z ni-
mi i dalszego trybu post´powania.

W ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w art. 32 okreÊlono, jakie czynnoÊci zobowià-
zany jest wykonaç ka˝dy, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych odkry-
je przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ˝e jest on zabytkiem. Nale-
˝y wówczas wstrzymaç wszelkie roboty mogàce uszkodziç lub zniszczyç odkryty
przedmiot, zabezpieczyç, przy u˝yciu dost´pnych Êrodków, ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia, niezw∏ocznie zawiadomiç o tym fakcie w∏aÊciwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, a jeÊli nie jest to mo˝liwe, w∏aÊciwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest
obowiàzany niezw∏ocznie, nie d∏u˝ej ni˝ w terminie trzy dni, przekazaç woje-
wódzkiemu konserwatorowi zabytków przyj´te zawiadomienie. Wojewódzki
konserwator zabytków jest obowiàzany, w terminie pi´ciu dni od dnia przyj´cia
zawiadomienia, dokonaç ogl´dzin odkrytego przedmiotu. Je˝eli w tym terminie
wojewódzki konserwator zabytków nie dokona ogl´dzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty mogà byç kontynuowane. Po dokonaniu ogl´dzin odkrytego
przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzj´: pozwalajàcà na
kontynuacj´ przerwanych robót, je˝eli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;
pozwalajàcà na kontynuacj´ przerwanych robót, je˝eli odkryty przedmiot jest
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zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszko-
dzenia albo nakazujàcà dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt
osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujàcej te roboty, badaƒ ar-
cheologicznych w niezb´dnym zakresie. Roboty nie mogà byç wstrzymane na
okres d∏u˝szy ni˝ miesiàc od dnia dor´czenia tej decyzji. Je˝eli w trakcie badaƒ
archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadajàcy wyjàtkowà wartoÊç, wo-
jewódzki konserwator zabytków mo˝e wydaç decyzj´ o przed∏u˝eniu okresu
wstrzymania robót. Nie mo˝e on byç jednak d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy od dnia
dor´czenia ww. decyzji. Po zakoƒczeniu badaƒ archeologicznych wojewódzki
konserwator zabytków wydaje decyzj´ pozwalajàcà na kontynuacj´ przerwanych
robót. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, ˝e mo˝e stanowiç zabytek, z wy∏àczeniem zabytków archeologicznych,
w sprawach w∏asnoÊci i wynagrodzenia dla znalazcy tego przedmiotu stosuje si´
odpowiednio art. 189 KC.

OkreÊlony w OWU dla wykonawcy obowiàzek zawiadomienia zarzàdzajàcego
o takich odkryciach nie zwalnia wykonawcy od wykonania w pierwszej kolejnoÊci
obowiàzków wynikajàcych z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4.12. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy
Wykonawca w OWU jest zobowiàzany do wniesienia zabezpieczenia nale˝y-

tego wykonania umowy. Zgodnie z art. 145 Pzp zabezpieczenie s∏u˝y pokryciu
roszczeƒ z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy. Je˝eli wy-
konawca jest jednoczeÊnie gwarantem, zabezpieczenie s∏u˝y tak˝e pokryciu rosz-
czeƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy wniesienia za-
bezpieczenia, je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane jest równa lub
przekracza kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. Poni˝ej tych kwot zabezpieczenie nie jest obligatoryjne. Jednak ze
wzgl´du na fakt, ˝e kwoty wartoÊci zamówieƒ przekraczajàcych ww. progi sà na
wysokoÊci ponad 20 mln PLN i ˝e zabezpieczenie stanowi szybkà i skutecznà for-
m´ zaspokojenia roszczeƒ zamawiajàcego, powinno byç wymagane w interesie
zamawiajàcego du˝o poni˝ej tych kwot. W wyjàtkowych sytuacjach, w szczegól-
noÊci gdy ˝àdanie wniesienia zabezpieczenia mog∏oby uniemo˝liwiç udzielenie
zamówienia lub spowodowaç znaczny wzrost cen ofert, zamawiajàcy mo˝e odstà-
piç od ˝àdania wniesienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie stanowi dodatkowà
mo˝liwoÊç zapewniajàcà zamawiajàcemu szybszà ÊciàgalnoÊç jego roszczeƒ od-
szkodowawczych w stosunku do wykonawcy. Dotyczy to roszczeƒ z tytu∏u kar
umownych (art. 483 i n.), r´kojmi za wady (art. 556 i n.), gwarancji jakoÊci (art.
577 i n.) i innych odszkodowawczych (art. 471 i n.). W IPU zamawiajàcy mo˝e
okreÊliç dopuszczalne formy zabezpieczenia, w jakich mo˝e byç ono wniesione.
Pzp ustala formy zabezpieczenia, o których wyborze decyduje wykonawca i for-
my, które wymagajà zgody zamawiajàcego przed ich przyj´ciem. Dopuszczalne
formy oraz zasady wnoszenia zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy oma-
wiamy szczegó∏owo w pkt 2.1.13. ppkt 13.2. Poradnika.
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4.13. Kary umowne wobec wykonawcy
Z art. 354 KC wynika, ˝e wykonawca powinien wykonaç przedmiot umowy

zgodnie z jego treÊcià i w sposób odpowiadajàcy warunkom umowy oraz zasadom
wspó∏˝ycia spo∏ecznego. W taki sam sposób w wykonaniu umowy powinien wspó∏-
dzia∏aç z nim zamawiajàcy. Kara umowna jest to zastrze˝enie umowne umo˝liwia-
jàce zamawiajàcemu szybkie zaspokojenie swoich roszczeƒ z tytu∏u niewykonania
przez wykonawc´ okreÊlonych w umowie zobowiàzaƒ. Do zaspokojenia roszcze-
nia z tytu∏u kary umownej zamawiajàcy nie musi wykazywaç istnienia i wysokoÊci
szkody. Wykonawca nie mo˝e bez zgody zamawiajàcego zwolniç si´ z zobowiàza-
nia do zap∏aty kary umownej.

SN w wyroku z 6 listopada 2003 r.(Sygn. III CZP 61/03) rozstrzygnà∏,
i˝ zastrze˝enie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania zobowiàzania nie zwalnia d∏u˝nika z obowiàzku jej zap∏aty, choçby wykaza∏,
˝e wierzyciel nie poniós∏ szkody.

W przypadku gdy zobowiàzanie zosta∏o w du˝ej cz´Êci wykonane lub kara jest
zbyt wysoka (wygórowana), wykonawca mo˝e ˝àdaç zmniejszenia kary umownej
(tzw. miarkowanie kary). Jest to prawo wynikajàce z KC i strony nie powinny go
wy∏àczaç ustaleniami umowy. W razie sporu kar´ mo˝e miarkowaç sàd.

W OWU okreÊlono, ˝e wykonawca b´dzie zobowiàzany do zap∏aty kar umownych
za opóênienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreÊlonym w umowie terminie za-
koƒczenia, za opóênienie w wykonaniu tych wszystkich zobowiàzaƒ wykonawcy wyni-
kajàcych z umowy, dla których w umowie podane sà terminy oraz za odstàpienie od
umowy z przyczyn zale˝nych od wykonawcy. Stawki kar zamawiajàcy powinien okre-
Êliç w IPU, a oszacowaç je, bioràc pod uwag´ spodziewane nast´pstwa uchybienia ob-
j´tego karà. Kara umowna, aby spe∏niç swój cel, musi byç realna. Zbyt wysoka kara,
niewspó∏mierna do uchybienia, zawsze b´dzie budziç sprzeciw. 

Sàd Najwy˝szy w wyroku z 17 marca 1998 r., sygn. akt IV CR 58/88,
stwierdzi∏, ˝e kara umowna – jako ra˝àco wygórowana – powinna ulec zmniejszeniu
w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna –
tracàc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 § ust. 1 KC) – prowadzi∏aby do
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.

Aby nie zap∏aciç kary, wykonawca musi udowodniç, ˝e przyczyna opóênieƒ nie
wynik∏a z jego winy.  Mo˝e byç ona np. spowodowana przez brak decyzji zama-
wiajàcego, niedokonanie zap∏aty, koniecznoÊç wykonania robót dodatkowych itp.
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Ze wzgl´du na fakt, ˝e takich sytuacji mo˝e byç wiele, niezasadnym wydaje si´ ta-
kie modyfikowanie treÊci OWU, które b´dzie zmierzaç do zapewnienia zamawia-
jàcemu automatycznego potràcania kary z bie˝àcych nale˝noÊci wykonawcy. Pra-
wo to powinno przys∏ugiwaç zamawiajàcemu wy∏àcznie w sytuacji, gdy wykonaw-
ca nie b´dzie kwestionowa∏ zasadnoÊci i wysokoÊci kary.

Je˝eli zastrze˝ona wysokoÊç kar umownych oka˝e si´ za niska w stosunku do
nast´pstw uchybienia, zamawiajàcy ma prawo dochodzenia odszkodowania prze-
noszàcego wysokoÊç ustalonej kary umownej.

W przypadkach niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez wykonaw-
c´ zobowiàzaƒ umownych nieobj´tych odszkodowaniem w formie kar umow-
nych wykonawca b´dzie ponosi∏ odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà na zasa-
dach ogólnych okreÊlonych w art. 471 KC, w sposób opisany w komentarzu do
pkt 3.6. OWU.

4.14. Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach
Zgodnie z OWU wykonawca zobowiàzany jest do ostrzegania zarzàdzajàce-

go, tak wczeÊnie, jak to mo˝liwe, o szczególnych przysz∏ych wydarzeniach i oko-
licznoÊciach, które mogà ujemnie wp∏ynàç na jakoÊç robót, wzrost ceny umow-
nej lub opóênienie w realizacji robót. W takiej sytuacji zarzàdzajàcy ma prawo
za˝àdaç od wykonawcy oceny wp∏ywu przysz∏ego wydarzenia i okolicznoÊci na
cen´ umownà i na dat´ zakoƒczenia robót. Wykonawca winien obliczyç szacun-
kowy wzrost ceny umownej z tytu∏u zg∏oszonego wydarzenia i dostarczyç bez-
zw∏ocznie zarzàdzajàcemu. Ponadto wykonawca, na podstawie umowy, zobo-
wiàzany jest do opracowania i przedstawienia zarzàdzajàcemu do akceptacji
propozycji dotyczàcych unikni´cia lub zmniejszenia wp∏ywu takiego wydarzenia
lub okolicznoÊci na realizacj´ robót, jak te˝ wspó∏pracy przy wykonywaniu po-
leceƒ zarzàdzajàcego. Ka˝dorazowo taka sytuacja winna byç analizowana przez
zarzàdzajàcego pod kàtem wp∏ywu zdarzenia na warunki wykonania umowy.
Przed z∏o˝eniem do decyzji zamawiajàcego wniosku o zmian´ treÊci umowy za-
rzàdzajàcy winien poprzedziç go analizà, czy zaistnia∏e okolicznoÊci wype∏niajà
warunki okreÊlone w art. 144 Pzp.

4.15. Koszt napraw
Umowa rozszerza ryzyka po stronie wykonawcy i odpowiedzialnoÊç za powsta-

∏e z tego tytu∏u szkody na odpowiedzialnoÊç za roboty lub materia∏y przeznaczo-
ne do wbudowania w roboty w okresie mi´dzy terminem rozpocz´cia robót, ter-
minem ich zakoƒczenia oraz w okresie odpowiedzialnoÊci wykonawcy za wady.
OWU stanowià, ˝e szkoda zaistnia∏a w robotach lub materia∏ach przeznaczonych
do wbudowania w roboty w okresie mi´dzy terminem rozpocz´cia robót, termi-
nem ich zakoƒczenia oraz w okresie odpowiedzialnoÊci wykonawcy za wady spo-
wodowana w tym okresie, pozostajàca w bezpoÊrednim zwiàzku z usuwaniem
wad, b´dzie naprawiona przez wykonawc´ i na jego koszt.
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5. Terminy obowiàzujàce obie strony 

5.1. Terminy umowne
Zgodnie z OWU obie strony zobowiàzane sà w równym stopniu do przestrze-

gania wszystkich terminów okreÊlonych w IPU. Dotyczy to w szczególnoÊci termi-
nu przekazania przez zamawiajàcego terenu budowy, dokumentacji projektowej
wraz z pozwoleniem na budow´ i ustalonych w OST terminów wskazania przez
zamawiajàcego miejsc poboru mediów niezb´dnych do prowadzenia robót bu-
dowlanych.

5.2. Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu p∏atnoÊci
W okresie podanym w IPU od daty podpisania umowy wykonawca jest zobo-

wiàzany do przed∏o˝enia skorygowanego harmonogramu robót i harmonogramu
p∏atnoÊci, zgodnie z pkt 4.6.2. OWU. Skorygowany harmonogram powinien
uszczegó∏owiaç dane zawarte w formularzu ofertowym nr 8, zawierajàcym dane
wymagane w odnoÊnej klauzuli OWU. W miar´ potrzeb oraz post´pu robót wy-
konawca jest zobowiàzany do aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu
p∏atnoÊci. Wszystkie dokonywane przez wykonawc´ zmiany wymagajà akceptacji
zarzàdzajàcego.

Harmonogram robót okreÊla kolejnoÊç wykonywania robót budowlanych, a je-
˝eli na budowie pracujà równie˝ inni wykonawcy – daty udost´pnienia im frontu
robót (patrz komentarz do pkt 2.2. OWU). Harmonogram w formie graficznej
lub wykresu powinien przedstawiaç wzajemne powiàzania i czas trwania poszcze-
gólnych prac i robót obj´tych umowà. Harmonogram jest bardzo pomocny w pla-
nowaniu kolejnoÊci wykonywanych prac i dostaw wyrobów budowlanych. Powi-
nien byç na bie˝àco korygowany, aby przedstawia∏ rzeczywisty post´p prac
i wszystkie opóênienia wp∏ywajàce na terminowà realizacj´ umowy. 

Harmonogram robót nie zawsze jest wymagany jako za∏àcznik do oferty. ˚à-
danie go w ofercie powinno ograniczaç si´ wy∏àcznie do przypadku, gdy zamawia-
jàcy uzna, ˝e istnieje koniecznoÊç zweryfikowania zdolnoÊci wykonawcy do zorga-
nizowania procesu budowlanego w sposób szczególny, odbiegajàcy od praktyki
np. ze wzgl´du na finansowanie robót, etapowe przekazywanie terenu budowy.
W przypadku gdy harmonogram ma wy∏àcznie potwierdziç termin rozpocz´cia
i zakoƒczenia robót, jego opracowanie na etapie oferty jest zb´dne. Nale˝y wów-
czas w ustaleniach SWU dokonaç korekty brzmienia tej cz´Êci OWU. Harmono-
gram z∏o˝ony w ofercie jako za∏àcznik nr 8, ze wzgl´du na niemo˝liwoÊç okreÊle-
nia terminu zakoƒczenia post´powania i zawarcia umowy, wymaga aktualizacji
poprzez okreÊlenie dat kalendarzowych rozpocz´cia i zakoƒczenia poszczegól-
nych robót obj´tych tym harmonogramem. Uaktualniony harmonogram robót
b´dzie stanowi∏ podstaw´ do opracowania przez wykonawc´ harmonogramu p∏at-
noÊci. 
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W miar´ potrzeb oraz post´pu robót wykonawca jest zobowiàzany do aktuali-
zacji harmonogramu robót i harmonogramu p∏atnoÊci. Zarówno zmiana harmo-
nogramu robót, jak i wynikajàca z niej, zmiana harmonogramu p∏atnoÊci wyma-
gajà akceptacji zarzàdzajàcego. Ze wzgl´du na fakt, ˝e zmiany terminów p∏atno-
Êci mogà wymagaç korekty bud˝etu lub planu finansowego zamawiajàcego, ak-
ceptacja zarzàdzajàcego winna byç poprzedzona zgodà zamawiajàcego jako dys-
ponenta Êrodków lub organu przyznajàcego te Êrodki.

5.3. Termin koƒcowy
W terminie podanym w IPU, liczonym od daty zawarcia umowy, wykonawca

b´dzie zobowiàzany do skorygowania harmonogramu robót i harmonogramu
p∏atnoÊci z∏o˝onych w ofercie. Skorygowane harmonogramy robót i harmonogra-
my p∏atnoÊci, oparte na dokumentach stanowiàcych integralnà cz´Êç oferty, nie
mogà byç zmienione przed zawarciem umowy, w inny sposób, ni˝ to okreÊla∏
SIWZ, je˝eli wynikajàce z nich informacje, w tym termin wykonania zamówienia,
by∏y poddane ocenie w trakcie post´powania o zamówienie publiczne (art. 140
Pzp). Natomiast w trakcie wykonywania umowy aktualizacja harmonogramów nie
powinna prowadziç do zmiany umownego terminu zakoƒczenia robót, chyba, ˝e
zachodzà przes∏anki okreÊlone w art. 144 Pzp.

6. Kontrola jakoÊci i odbiory robót

W celu zapewnienia nale˝ytego wykonania umowy w OWU ustalono zasady
przestrzegania wymagaƒ dotyczàcych nale˝ytej jakoÊci robót. Zasady przestrzega-
nia wymagaƒ dotyczàcych nale˝ytej jakoÊci robót okreÊla plan i program zapewnie-
nia jakoÊci, stanowiàcy integralnà cz´Êç dokumentów budowy. Do sporzàdzenia
programu zapewnienia jakoÊci wykonawca zosta∏ zobowiàzany w pkt 4.6.2 OWU.
Po zatwierdzeniu przed∏o˝onego programu zapewnienia jakoÊci przez zarzàdzajà-
cego wykonawca b´dzie zobowiàzany do przestrzegania w toku realizacji robót,
wymagaƒ dotyczàcych stosowania wyrobów budowlanych i urzàdzeƒ oraz sposo-
bów wykonania robót wynikajàcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót. Za przestrzeganie tych wymagaƒ od-
powiadajà inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Z art. 12 PB wynika, ˝e wszystkie
osoby wykonujàce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sà odpowie-
dzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz za nale˝ytà starannoÊç w wykonywaniu pracy, jej w∏aÊciwà organiza-
cj´, bezpieczeƒstwo i jakoÊç. Wytyczne do opracowania programu zapewnienia ja-
koÊci stanowià specyfikacje techniczne, normy i przepisy techniczne, a tak˝e – je-
˝eli wykonawca posiada – wdro˝ony System Zarzàdzania JakoÊcià potwierdzony
mi´dzynarodowym certyfikatem np. normy serii ISO 9000. Celem opracowania
programu zapewnienia jakoÊci jest efektywne zarzàdzanie budowà, poprawa orga-
nizacji pracy, opracowanie procedur i udokumentowanie planowania i nadzoru
nad procesami dotrzymania jakoÊci. 
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OdpowiedzialnoÊç za przestrzeganie wymogów wynikajàcych z zatwierdzone-
go programu jakoÊci ponoszà inspektorzy nadzoru, nadzorujàc i potwierdzajàc re-
alizacj´ jego postanowieƒ. Obowiàzki inspektora nadzoru okreÊlajà art. 25–26
PB. Nale˝y do nich w szczególnoÊci sprawdzanie jakoÊci wykonanych robót i wbu-
dowanych wyrobów budowlanych, jak równie˝ zapobieganie zastosowaniu wyro-
bów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

6.2. Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót
W OWU ustalono procedury w przypadku ujawnienia wad w robotach, przy

za∏o˝eniu, ˝e zarzàdzajàcy ma prawo ˝àdania usuni´cia wad w okreÊlonym termi-
nie, na koszt wykonawcy. Wed∏ug definicji okreÊlonej w pkt 1.1. OWU wada po-
lega na wykonaniu danych robót lub ich cz´Êci niezgodnie z umowà, z dokumen-
tacjà projektowà i specyfikacjà technicznà lub z zasadami wiedzy technicznej.
Przyk∏adowo, wadà mogà byç ni˝sze od zamówionych parametry techniczne za-
montowanych urzàdzeƒ lub technologii, niezachowane iloÊci odpadów lub ich
szkodliwoÊç, wi´ksza od za∏o˝onej energoch∏onnoÊç urzàdzeƒ. Wadà b´dzie rów-
nie˝ niekompletnoÊç dokumentacji powykonawczej.

Wed∏ug przepisów art. 556 §1 KC w zwiàzku z art. 656 § 1 i art. 638 KC wyko-
nawca odpowiada za wady dzie∏a, gdy dopuÊci si´ zmniejszenia jego wartoÊci lub
u˝ytecznoÊci ze wzgl´du na cel oznaczony w umowie lub z przeznaczenia dzie∏a.
Zamawiajàcemu przys∏uguje prawo kontroli wykonywania umowy. W jego imieniu
t´ kontrol´ prowadzi zarzàdzajàcy. Umowa stanowi, ˝e je˝eli dla ustalenia zaist-
nienia wad niezb´dne jest dokonanie prób, badaƒ, odkryç lub ekspertyz dodatko-
wych, poza okreÊlonymi w specyfikacjach technicznych, to zarzàdzajàcy ma prawo
poleciç wykonawcy dokonanie tych czynnoÊci na jego koszt. W przypadku, je˝eli te
czynnoÊci przesàdzà, ˝e wady w robotach nie wystàpi∏y, wykonawca b´dzie mia∏
prawo ˝àdaç od zamawiajàcego zwrotu poniesionych z tego tytu∏u kosztów.

Je˝eli wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzecz-
ny z umowà, zarzàdzajàcy mo˝e wezwaç go do zmiany sposobu wykonania i wy-
znaczyç mu na to odpowiedni termin. 

Ponadto umowa przesàdza, ˝e je˝eli wykonawca nie usunie konkretnej wady
w terminie okreÊlonym przez zarzàdzajàcego, to ma on prawo poleciç usuni´cie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy. Koszty poniesione na zast´pcze
usuni´cie wady lub ich odpowiednià cz´Êç zamawiajàcy ma prawo pokryç w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nale˝ytego wykona-
nia umowy. Zasady korzystania z zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy
opisano w komentarzu do pkt 4.12. OWU.

Po bezskutecznym up∏ywie terminu wyznaczonego na usuni´cie wady zama-
wiajàcy – na podstawie art. 636 KC w zwiàzku z art. 656 KC – mo˝e równie˝ od
umowy odstàpiç.
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6.2. Odbiory robót

6.2.1. Rodzaje odbiorów
W tym punkcie OWU ustalono rodzaje odbiorów dokonywanych w trakcie wy-

konywania umowy, okreÊlono procedury dokonywania odbiorów i zasady ich do-
kumentowania. 

Zgodnie z art. 647 KC odbiór robót/obiektu jest jednym z podstawowych obo-
wiàzków zamawiajàcego.

Wyrok Sàdu Najwy˝szego IV CKN 150/00 OSNC 2001/10/153 z 11.01.2001 r.
„Art. 647 KC okreÊla obowiàzki stron umowy o roboty budowlane w ten sposób,

˝e na wykonawc´ nak∏ada obowiàzek oddania odpowiadajàcego umowie obiektu,
zaÊ na inwestora – obowiàzek odbioru tego obiektu. (...) Gdy zatem w akcie odbio-
ru zostanie potwierdzone, ˝e zg∏oszony przez wykonawc´ obiekt zosta∏ zrealizowa-
ny zgodnie z umowà, za dat´ wype∏nienia przez wykonawc´ swego zobowiàzania na-
le˝y uznaç dzieƒ zg∏oszenia gotowoÊci tego obiektu do odbioru. Nie sposób bowiem
przyjàç, aby w sytuacji, w której wykonawca uczyni∏ zadoÊç wszystkim swoim obo-
wiàzkom, datà spe∏nienia przez niego Êwiadczenia by∏ dopiero dzieƒ dokonania
póêniejszej czynnoÊci, le˝àcej w sferze obowiàzków drugiej strony”.

Dokonanie odbioru nie wymaga jednak osobistego uczestnictwa zamawiajàcego mo-
˝e byç dokonane przez upowa˝niony podmiot. W omawianej umowie sà nimi inspekto-
rzy nadzoru i zarzàdzajàcy. Odbiory robót budowlanych sk∏adajàcych si´ na przedmiot
umowy nie sà czynnoÊcià jednorazowà. Ustalenia tego punktu umowy definiujà rodzaje
odbiorów, które b´dà dokonywane w czasie trwania umowy, a tak˝e okreÊlajà, kiedy i na
jakich warunkach zostanie dokonany odbiór koƒcowy, od którego rozpoczynajà bieg ter-
miny dla dochodzenia uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi za wady obiektu.

Sàd Najwy˝szy w wyroku z 5 marca 1997 r., II CKN 28/97 (publ. OSNC
nr 6-7/1997, poz. 90), stwierdzi∏, ˝e je˝eli wykonawca zg∏osi∏ zakoƒczenie robót,
inwestor jest zobowiàzany do dokonania ich odbioru. Dotyczy to równie˝ sytuacji,
gdy wykonawca zg∏asza do odbioru roboty, w których wyst´pujà wady.

Odbiory robót zanikajàcych i ulegajàcych zakryciu muszà byç dokonywane
z uwagi na niemo˝noÊç sprawdzenia ich jakoÊci i iloÊci po wykonaniu – np. wyko-
py pod sieci wod/kan, deskowania, zbrojenie przed u∏o˝eniem masy betonowej,
kolejne nast´pujàce po sobie warstwy nawierzchni drogowej. Odbioru robót zani-
kajàcych i ulegajàcych zakryciu, zgodnie z OWU, dokonuje upowa˝niony inspek-
tor nadzoru inwestorskiego – na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzien-
niku budowy.
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Odbiorów cz´Êciowych dokonuje si´ w celu prowadzenia bie˝àcych cz´Êciowych
rozliczeƒ. Dokonanie odbioru cz´Êciowego nast´puje na podstawie sporzàdzone-
go przez wykonawc´ „Wykazu robót wykonanych cz´Êciowo”, potwierdzonego
przez zarzàdzajàcego. Wykaz ten sporzàdzany jest na podstawie wycenionego
przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiÊcie wykonanych robót dla ka˝dej jego pozy-
cji. Prawo do przedk∏adania zamawiajàcemu Wykazu robót wykonanych cz´Êciowo
powinno byç ÊciÊle powiàzane z harmonogramem robót i harmonogramem p∏atno-
Êci. W braku takiego powiàzania zamawiajàcy zobowiàzany b´dzie, na podstawie
art. 654 KC, do przyjmowania cz´Êciowo wykonanych robót w miar´ ich ukoƒcze-
nia na ka˝de ˝àdanie wykonawcy i dokonywania zap∏aty przypadajàcej na nie cz´-
Êci wynagrodzenia. Odbiór cz´Êciowy nie powoduje wygaÊni´cia zobowiàzania wy-
konawcy i rozpocz´cia biegu okresu r´kojmi za wady. Potwierdza jedynie fakt
ukoƒczenia cz´Êci robót w celu umo˝liwienia zap∏aty za nie. W przypadku zaistnie-
nia faktycznie stwierdzonych rozbie˝noÊci w trakcie realizacji robót, ró˝nice sà ko-
rygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. Je˝eli powodujà one zwi´kszenie
ostatecznej wysokoÊci ceny umownej, pokrycie ich kosztów b´dzie realizowane na
podstawie iloÊci rzeczywiÊcie wykonanych i odebranych robót i uzgodnionych cen.

Zgodnie z wyrokiem Sàdu Najwy˝szego z 19 marca 2004 r., sygn. Akt IV
CK 172/03, nie ma przeszkód, aby w strony w umowie przewidzia∏y, ˝e przedmio-
tem konkretnej umowy o roboty budowlane jest nie ca∏y obiekt, lecz jego cz´Êç.
Âwiadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielne, gdy˝ z regu-
∏y mo˝e byç spe∏nione bez istotnej zmiany przedmiotu Êwiadczenia. Mo˝liwoÊç cz´-
Êciowego wykonywania robót, odnoszàcych si´ do okreÊlonego obiektu, jest spe∏nia-
niem Êwiadczenia w rozumieniu art. 379 § ust. 2 KC, gdy˝ mo˝liwe jest bez istotnej
zmiany tego obiektu. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏ ponadto, ˝e je˝eli strony umówi∏y si´
o oddanie okreÊlonego obiektu, nie mo˝na uznaç, ˝e wykonawca spe∏ni∏ swoje
Êwiadczenie. Natomiast nie wyklucza to cz´Êciowego wykonania Êwiadczenia przez
niego i rozliczenia si´ stron w tym zakresie.

Odbioru koƒcowego dokonuje si´ po ca∏kowitym zakoƒczeniu wszystkich robót
sk∏adajàcych si´ na przedmiot umowy na podstawie oÊwiadczenia kierownika budo-
wy oraz innych czynnoÊci przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych
przez zarzàdzajàcego. Potwierdzenie takie nast´puje po usuni´ciu wszystkich wad
stwierdzonych przez zarzàdzajàcego. Chocia˝ KC nie okreÊla obowiàzku sporzàdza-
nia koƒcowego protoko∏u odbioru, to jednak praktyka utrwalona w procesie budowy
wskazuje, ˝e aby wykonawca móg∏ potwierdziç spe∏nienie Êwiadczenia i mieç podsta-
w´ rozliczeƒ, strony powinny sporzàdziç protokó∏ ustalajàcy termin wykonania Êwiad-
czenia, jakoÊç wykonania Êwiadczenia, wykaz ujawnionych wad wraz z terminami ich
usuni´cia lub oÊwiadczenie zamawiajàcego o wyborze innego uprawnienia przys∏ugu-
jàcego mu z tytu∏u odpowiedzialnoÊci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 
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Sàd Najwy˝szy w wyroku z 7 listopada 1997 r., II CKN 446/97 (OSNC
1998, nr 4, poz. 67), wskaza∏, ˝e art. 647 KC nie przesàdza formy odbioru.

Ustalenia OWU okreÊlajà, ˝e odbiór koƒcowy jest przeprowadzany komisyjnie
przy udziale zarzàdzajàcego, upowa˝nionych przedstawicieli zamawiajàcego
i u˝ytkownika, je˝eli nie jest to zamawiajàcy, oraz w obecnoÊci wykonawcy.

Dokonanie odbioru poprzedza sporzàdzenie i przed∏o˝enie zarzàdzajàcemu
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obs∏ugi i eksploatacji obiektu, insta-
lacji i urzàdzeƒ. Zgodnie z art. 3 pkt 12 i 13 PB jako dokumentacj´ powykonawczà
nale˝y rozumieç dokumentacj´ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; nato-
miast jako dokumentacj´ budowy – pozwolenie na budow´ wraz z za∏àczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protoko∏y odbiorów cz´Êciowych i koƒco-
wych, w miar´ potrzeby rysunki i opisy s∏u˝àce realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksià˝k´ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodà monta˝u –
tak˝e dziennik monta˝u. Szczegó∏owo zakres dokumentacji powykonawczej dla ro-
bót budowlanych obj´tych przedmiotem umowy okreÊlajà Specyfikacje techniczne.

Wyrok SN z 5 marca 1997 r., U II CKN 28/97, OSNC 1997, zeszyt 6–7, poz. 90:
„Je˝eli wykonawca zg∏osi∏ zakoƒczenie robót budowlanych, inwestor obowiàza-

ny jest dokonaç ich odbioru. W protokole z tej czynnoÊci, stanowiàcym pokwitowa-
nie spe∏nienia Êwiadczenia i podstaw´ dokonania rozliczeƒ stron, niezb´dne jest za-
warcie ustaleƒ poczynionych m.in. co do jakoÊci wykonanych robót, w tym ewentu-
alny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usuni´-
cia lub oÊwiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przys∏ugujàcego
mu z tytu∏u odpowiedzialnoÊci wykonawcy za wad ujawnione przy odbiorze”.

Wyrok SA w Katowicach z 16 stycznia 1991 r., U I Acr 118/90, OSA
1992, zeszyt 1, poz. 10:

„Termin wymagalnoÊci roszczeƒ wykonawcy (powoda) za wykonanie przez niego
na rzecz inwestora (pozwanego) roboty powstaje z chwilà odebrania i przekazania do
u˝ytku, która okreÊlona jest w protokóle odbioru i przekazania do u˝ytku budynku”.

OWU stanowià, ̋ e odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiajàcego przy
udziale u˝ytkownika i wykonawcy w formie protoko∏u ostatecznego odbioru po usu-
ni´ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoÊci. Zwalnia on wyko-
nawc´ z wszystkich zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy, dotyczàcych usuwania wad.
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Wyrok SN z 12 lutego 1991 r., U II CRN 500/90, OSNC 1992, zeszyt
7–8, poz. 137:

„Termin przedawnienia roszczeƒ odszkodowawczych powsta∏ych w wyniku
nienale˝ytego wykonania umowy o roboty budowlane obiektu odebranego przez
inwestora rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru, a nie stwierdzenia przez inwe-
stora istnienia wady rodzàcej obowiàzek odszkodowawczy wykonawcy”.

7. Wynagrodzenia

7.1. Wynagrodzenie wykonawcy
Zamawiajàcy ma obowiàzek zap∏aty wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

Definicja wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nie wyst´puje w Pzp w takiej
postaci jak w KC. Ze wzgl´du na fakt, ˝e w Pzp mieÊci si´ ona w istotnych warun-
kach umowy i mo˝liwoÊci ich zmian, poprzez art. 139 odsy∏a ona zamawiajàcego
do KC w zakresie kszta∏towania tych postanowieƒ umowy, które w sposób szcze-
gólny nie zosta∏y okreÊlone w ustawie. Wynika z tego, i˝ zamawiajàcy, kszta∏tujàc
w umowie form´ wynagrodzenia powiàzanà ze wskazanym w warunkach post´po-
wania o udzielenie zamówienia publicznego sposobem obliczenia ceny oferty po-
winien kierowaç si´ przepisami KC, a chcàc dokonaç jej zmiany, dodatkowo prze-
pisami Pzp. KC wymienia nast´pujàce formy wynagrodzenia za wykonanie umów
o dzie∏o, okreÊlone odpowiednio w art. art. 628, 629, 632: wynagrodzenie koszto-
rysowe poprzez wskazanie podstaw, wynagrodzenie kosztorysem powykonaw-
czym, wynagrodzenie rycza∏towe.

Te kodeksowe formy wynagrodzenia dotyczà, jak stwierdzono powy˝ej, umów
o dzie∏o. Ksi´ga XVI KC w tytule Umowa o roboty budowlane nie zawiera ˝adne-
go przepisu ustalajàcego, jak kszta∏towaç warunki umowy w zakresie ustalania wy-
sokoÊci wynagrodzenia za roboty budowlane. Stàd kszta∏tujàc form´ wynagrodze-
nia, strony korzystajà z przepisów KC odnoszàcych si´ do umów o dzie∏o. Choç nie
pozwala na to wprost art. 656 KC zawierajàcy katalog odes∏aƒ przy kszta∏towaniu
warunków umowy o roboty budowlane do przepisów umowy o dzie∏o. Przypomnij-
my, ˝e jest to katalog zamkni´ty i dotyczy tylko przypadków w nim wymienionych,
tj. opóênienia przez wykonawc´ rozpocz´cia robót lub wykoƒczenia obiektu, wyko-
nania przez wykonawc´ robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umowà, r´kojmi za
wady wykonanego obiektu, jak równie˝ do uprawnienia inwestora do odstàpienia
od umowy przed ukoƒczeniem obiektu, a wi´c nie wynagrodzenia. 

Wyrok S A w Katowicach z 22 kwietnia 1998 r., I ACa 894/97, „Prawo
Gospodarcze” 1998, nr 9, s. 42:
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„Art. 656 § 1 KC ma zastosowanie do wyczerpujàco wyliczonych roszczeƒ
stron umowy o roboty budowlane. Jest zatem przepisem szczególnym i nie mo˝e
byç rozszerzajàco interpretowany. Nie ma wi´c on zastosowania do roszczeƒ wy-
konawcy o zap∏at´ nale˝nego wynagrodzenia”.

OWU dotyczà umowy okreÊlajàcej wynagrodzenie wykonawcy na podstawie
zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie koszto-
rysowe). Jest to umowa przewidujàca zap∏at´ wynagrodzenia w wysokoÊci wynika-
jàcej z rzeczywiÊcie wykonanych iloÊci robót. W tym przypadku nale˝y przypo-
mnieç zasad´ wynikajàcà z KC, uzale˝niajàcà prawo ˝àdania przez wykonawc´
podwy˝szenia wynagrodzenia od faktu, kto sporzàdzi∏ zestawienie prac planowa-
nych, b´dàcych podstawà obliczenia umówionego wynagrodzenia. Je˝eli zesta-
wienie wykona∏ zamawiajàcy, wykonawca ma prawo dochodziç podwy˝szenia wy-
nagrodzenia. Natomiast je˝eli zestawienie sporzàdzi∏ wykonawca, to mo˝e on ˝à-
daç podwy˝szenia wynagrodzenia tylko w przypadku gdy, mimo zachowania nale-
˝ytej starannoÊci, nie móg∏ przewidzieç wi´kszych iloÊci robót budowlanych (art.
630 KC §1). Oznacza to w praktyce, ˝e je˝eli wykonawca otrzyma∏ od zamawiajà-
cego opis przedmiotu zamówienia, w którym przedmiar robót zawiera zani˝one
w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego iloÊci poszczególnych ro-
bót, to b´dzie on zobowiàzany do wykonania wszystkich robót zawartych w ww.
projektach, ale oznacza równie˝, ˝e ma prawo dochodziç wynagrodzenia za nie,
zgodnie z zasadà przewidujàcà zap∏at´ wynagrodzenia w wysokoÊci wynikajàcej
z rzeczywiÊcie wykonanych iloÊci robót. 

W OWU ustalono wynagrodzenie dla wykonawcy na podstawie ceny oferty
obliczonej przez wykonawc´ wed∏ug zasad okreÊlonych w SIWZ z uwzgl´dnie-
niem iloÊci podanych w przedmiarze robót. Podane w ofercie wynagrodzenie wy-
konawcy ma charakter wst´pny. W przypadku bowiem ustalonego w umowie wy-
nagrodzenia w formie okreÊlonej na podstawie art. 629 KC, ustalone na podsta-
wie oferty wst´pne wynagrodzenie wykonawcy mo˝e zostaç zmienione o ró˝nic´
wynikajàcà z ewentualnej ró˝nicy mi´dzy iloÊcià robót okreÊlonà przedmiarem
robót a rzeczywistymi iloÊciami robót wynikajàcymi z obmiaru robót. Nale˝y jed-
nak pami´taç, ˝e zakres obmiaru robót, stanowiàcy podstaw´ ustalenia wynagro-
dzenia kosztorysowego w umowie o zamówienie publiczne na roboty budowlane,
mo˝e dotyczyç tylko robót uwzgl´dnionych w dokumentacji projektowej przeka-
zywanej wykonawcy w ramach SIWZ. Przepisy art. 140 Pzp zakazujà bowiem
uwzgl´dniania w umowie (a tak˝e rozliczania) zakresu rzeczowego wykraczajàce-
go poza opis przedmiotu ustalony w SIWZ. W zwiàzku z tym kluczowà rol´ w spo-
sobie ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego w umowie spe∏nia w∏aÊciwe zdefi-
niowanie obmiaru robót.

Wynagrodzenie wykonawcy powinno uwzgl´dniaç wszystkie obowiàzujàce
w Polsce podatki, w∏àcznie z podatkiem VAT, oraz op∏aty celne i inne op∏aty zwià-
zane z wykonywaniem robót.
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W przypadku urz´dowej zmiany podatków lub op∏at wynagrodzenie umowne
ulega odpowiedniej zmianie. W SWU strony mogà ustaliç równie˝ mo˝liwoÊç
zmiany wynagrodzenia z tytu∏u znaczàcego wzrostu cen istotnych sk∏adników ce-
ny, np. cen stali, uzale˝niajàc mo˝liwoÊç zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany urz´dowych cen stali o okreÊlony w IPU procent.

I CK 65/05 wyrok z 13 lipca 2005 r.:
„OkreÊlenie w umowie terminu zap∏aty wynagrodzenia nale˝nego powodowi,

jako wykonawcy robót budowlanych, jest równoznaczne z okreÊleniem wymagal-
noÊci roszczenia wykonawcy o zap∏at´. Z up∏ywem tego terminu rozpoczyna si´
bieg terminu przedawnienia roszczenia wykonawcy o zap∏at´ wynagrodzenia”.

Zap∏ata wynagrodzenia wykonawcy b´dzie dokonywana w walucie polskiej
i wszystkie p∏atnoÊci b´dà dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

7.2. Rozliczenia
Umowa stanowi, ˝e podstawà wszystkich rozliczeƒ za wykonane roboty sà

Êwiadectwa p∏atnoÊci wystawiane przez zarzàdzajàcego. Terminy wystawiania
Êwiadectw p∏atnoÊci zamawiajàcy okreÊla w IPU. Ustalenie tych terminów jest
bardzo istotne, gdy˝, zgodnie z art. 654 KC, w braku odmiennego postanowienia
umowy inwestor/zamawiajàcy obowiàzany jest, na ˝àdanie wykonawcy, przyjmo-
waç wykonane roboty cz´Êciowo, w miar´ ich ukoƒczenia, za zap∏atà odpowied-
niej cz´Êci wynagrodzenia.

Umowa przewiduje trzy rodzaje Êwiadectw p∏atnoÊci: przejÊciowe, koƒcowe
i ostateczne. PrzejÊciowe Êwiadectwo p∏atnoÊci jest wystawiane przez zarzàdzajà-
cego w celach bie˝àcych rozliczeƒ wykonanych robót na podstawie „Wykazu ro-
bót wykonanych cz´Êciowo” w trybie okreÊlonym w pkt 6.3.3 OWU. Koƒcowe
Êwiadectwo p∏atnoÊci wystawia zarzàdzajàcy po dokonaniu odbioru koƒcowego
i podpisaniu protoko∏u. Ustala ono koƒcowe rozliczenie umownego wynagrodze-
nia wykonawcy, z uwzgl´dnieniem zwrotu odpowiedniej cz´Êci zabezpieczenia na-
le˝ytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 Pzp. Natomiast ostateczne Êwia-
dectwo p∏atnoÊci jest wystawiane po zakoƒczeniu okresu r´kojmi za wady oraz
okresu gwarancji jakoÊci przez zamawiajàcego i stanowi podstaw´ do zwolnienia
zatrzymanej cz´Êci zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy.

7.3. P∏atnoÊci
W OWU okreÊlono, ˝e wszystkie p∏atnoÊci wynikajàce z umowy b´dà si´ od-

bywa∏y na podstawie Êwiadectw p∏atnoÊci wystawianych zgodnie z pkt 7.2 OWU,
z uwzgl´dnieniem potràceƒ wynikajàcych z umowy oraz wystawionej przez wyko-
nawc´ faktury, potwierdzonej przez zarzàdzajàcego w terminach okreÊlonych
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w IPU. Ustalajàc w IPU terminy p∏atnoÊci, zamawiajàcy winien wziàç pod uwag´
przepisy wynikajàce z ustawy o terminach zap∏aty. Ustawa ta dostosowuje regula-
cje krajowe do uregulowaƒ okreÊlonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2000/35/WE z 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóênieƒ w trans-
akcjach handlowych. Umowy o zamówienia publiczne uznawane sà za transakcje
handlowe w rozumieniu tej ustawy. Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç skutecznego docho-
dzenia przez wykonawców od zamawiajàcych odsetek ustawowych za zap∏at´ wy-
nagrodzenia w terminie d∏u˝szym ni˝ 30 dni po wykonaniu Êwiadczenia niepie-
ni´˝nego i dor´czeniu faktury zamawiajàcy, aby nie naraziç si´ na odpowiedzial-
noÊç z powodu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z tytu∏u zap∏aty odse-
tek, nie powinien okreÊlaç warunków umów przewidujàcych d∏u˝szy ni˝ 30 dni
termin p∏atnoÊci. Art. 5 tej ustawy stanowi bowiem: „Je˝eli strony w umowie prze-
widzia∏y termin zap∏aty d∏u˝szy ni˝ 30 dni, wierzyciel mo˝e ˝àdaç odsetek ustawo-
wych za okres poczàwszy od 31. dnia po spe∏nieniu swojego Êwiadczenia niepie-
ni´˝nego i dor´czeniu d∏u˝nikowi faktury lub rachunku – do dnia zap∏aty, ale nie
d∏u˝szy ni˝ do dnia wymagalnoÊci Êwiadczenia pieni´˝nego”.

Zgodnie z art. 7 cytowanej. ustawy je˝eli d∏u˝nik, w terminie okreÊlonym
w umowie albo wezwaniu (je˝eli termin p∏atnoÊci by∏ okreÊlony na fakturze, a nie
w umowie – dopisek Autora), nie dokona zap∏aty na rzecz wierzyciela, który spe∏-
ni∏ okreÊlone w umowie Êwiadczenie niepieni´˝ne, wierzycielowi przys∏ugujà, bez
odr´bnego wezwania, odsetki w wysokoÊci odsetek za zw∏ok´, okreÊlanej na pod-
stawie art. 56 Ordynacji podatkowej, chyba ˝e strony uzgodni∏y wy˝sze odsetki, za
okres od dnia wymagalnoÊci Êwiadczenia pieni´˝nego do dnia zap∏aty. Natomiast
bardzo wa˝ny dla kszta∏towania warunków umów art. 9 stanowi, ˝e czynnoÊç
prawna wy∏àczajàca lub ograniczajàca wy˝ej opisane uprawnienia wierzyciela lub
obowiàzki d∏u˝nika jest niewa˝na. Ustalenia tej ustawy nie dotyczà umów polega-
jàcych na odp∏atnym dostarczaniu towarów lub Êwiadczeniu us∏ug zawartych
w oparciu o przepisy zamówieƒ publicznych, a finansowanych w ca∏oÊci lub cz´Êci
ze Êrodków mi´dzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita
Polska jest cz∏onkiem lub z którymi ma zawarte umowy o wspó∏pracy lub pocho-
dzàcych z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej lub Êrodków z funduszy struk-
turalnych i Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej. 

Wykonawca ma prawo ˝àdaç od zamawiajàcego gwarancji zap∏aty za roboty bu-
dowlane na zasadach okreÊlonych w ustawie o gwarancji zap∏aty za roboty budow-
lane. Od sierpnia 2003 r. wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zap∏aty za
wykonanie robót budowlanych mogà ˝àdaç, na podstawie ustawy z 9 lipca 2003 r.,
gwarancji zap∏aty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758). 

Celem wprowadzenia tej ustawy by∏o zapewnienie terminowego p∏acenia na-
le˝noÊci w obrocie gospodarczym, likwidacja zatorów p∏atniczych i zapobie˝enie
powstawaniu braku p∏ynnoÊci finansowej wykonawców robót budowlanych. Prze-
pisy tej ustawy zdecydowanie promujà wykonawców. W ka˝dym bowiem momen-
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cie trwania umowy wykonawca mo˝e wystàpiç do zamawiajàcego o potwierdzenie
w formie gwarancji zap∏aty w wysokoÊci ewentualnego roszczenia z tytu∏u wyna-
grodzenia wynikajàcego z umowy oraz ze zleceƒ dodatkowych. Jako dopuszczal-
ne formy gwarancji ustawodawca okreÊli∏ gwarancj´ bankowà lub ubezpieczenio-
wà, akredytyw´ bankowà lub por´czenie banku. Termin dostarczenia gwarancji
zap∏aty wyznacza wykonawca, a w przypadku jego nieotrzymania we wskazanym
terminie mo˝e wstrzymaç si´ od wykonywania robot i oddania obiektu zamawia-
jàcemu. Po wyznaczeniu na piÊmie dodatkowego terminu do udzielenia gwaran-
cji zap∏aty i jego bezskutecznym up∏ywie wykonawca uprawniony jest do odstàpie-
nia od umowy z winy zamawiajàcego. Dodatkowo uprawnia to wykonawc´ do ˝à-
dania wynagrodzenia na podstawie art. 639 KC: „zamawiajàcy nie mo˝e odmówiç
zap∏aty wynagrodzenia mimo niewykonania dzie∏a, je˝eli przyjmujàcy zamówie-
nie by∏ gotów je wykonaç, lecz dozna∏ przeszkody z przyczyn dotyczàcych zama-
wiajàcego. Jednak˝e w przypadku takim zamawiajàcy mo˝e odliczyç to, co przyj-
mujàcy zamówienie oszcz´dzi∏ z powodu niewykonania dzie∏a”.

Zamawiajàcy nie mo˝e ˝adnà czynnoÊcià prawnà skutecznie ograniczyç tego
uprawnieniawykonawcy.

Je˝eli oka˝e si´, ˝e niepokój wykonawcy o terminowà zap∏at´ wynagrodzenia
by∏ nieuzasadniony, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy zwrotu kosztów
udzielonych gwarancji. Zwrot kosztów nie mo˝e jednak przekroczyç 2% gwaran-
towanej kwoty.

Ustawa ta, w przypadku skorzystania z niej przez nieuczciwego wykonawc´,
mo˝e przysporzyç zamawiajàcemu wielu k∏opotów. Na przyk∏ad mo˝e doprowa-
dziç do odstàpienia od umowy, z winy zamawiajàcego, wykonawcy b´dàcego
w zw∏oce poprzez za˝àdanie gwarancji zap∏aty i wyznaczenie na jej udzielenie bar-
dzo krótkich terminów. Ale w przypadku nieuczciwych zamawiajàcych mo˝e byç
czasami jedynà deskà ratunku przed uratowaniem firmy od upad∏oÊci.

Na podstawie OWU równie˝ zamawiajàcy ma prawo ˝àdaç od wykonawcy, ˝e-
by w umowie z podwykonawcà przyjà∏ na siebie obowiàzek udzielenia gwarancji
zap∏aty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawc´.

W OWU dopuszczono, w wyjàtkowych okolicznoÊciach, udzielenie wykonaw-
cy zaliczki na wykonanie robót budowlanych (np. przy wykonywaniu du˝ego za-
mówienia wspó∏finansowanego z funduszy Unii Europejskiej). Mo˝liwoÊç udzie-
lenia zaliczki i jej wysokoÊç musi byç wyraênie okreÊlona w IPU. Udzielenie wy-
konawcy zaliczki na roboty obj´te umowà mo˝e nastàpiç dopiero po dostarczeniu
przez wykonawc´ odpowiedniej gwarancji bankowej, która pozostanie w mocy do
daty zwrotu ca∏ej kwoty zaliczkowej. Zwrot zaliczki b´dzie nast´powa∏ przez po-
tràcanie z wynagrodzeƒ nale˝nych wykonawcy i poÊwiadczonych do wyp∏aty
w Êwiadectwach p∏atnoÊci kwot podanych w IPU. W przypadku gdy zamawiajàcy
nie przewiduje udzielenia zaliczki w SWU, winien dokonaç skreÊlenia punktów
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OWU dotyczàcych zaliczki. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zaliczki, za-
∏àcznikiem do umowy winien byç wzór gwarancji bankowej, do z∏o˝enia której zo-
stanie zobowiàzany wykonawca przed otrzymaniem zaliczki.

W tym punkcie OWU wprowadzono równie˝ prawo dla zamawiajàcego do do-
datkowego zatrzymania z ka˝dej p∏atnoÊci kwoty okreÊlonej w IPU w celu zabez-
pieczenia nale˝ytej realizacji umowy. Zwrot zatrzymanej kwoty nast´powa∏by w ra-
mach koƒcowego rozliczenia: po∏owa kwoty po uzyskaniu Êwiadectwa ukoƒczenia
robót, a pozosta∏a cz´Êç po wystawieniu Êwiadectwa usuni´cia wszystkich wad.

8. Zakoƒczenie robót i przekazanie do u˝ytku

8.1. Zakoƒczenie robót
Dokonanie odbioru koƒcowego jest potwierdzane komisyjnie, przy udziale zarzà-

dzajàcego, upowa˝nionych przedstawicieli zamawiajàcego i u˝ytkownika, je˝eli nie
jest to zamawiajàcy, oraz w obecnoÊci wykonawcy, poprzez sporzàdzenie protokó∏u
odbioru koƒcowego. Przed rozpocz´ciem odbioru koƒcowego wykonawca jest zobo-
wiàzany dostarczyç zarzàdzajàcemu kompletnà dokumentacj´ powykonawczà oraz
instrukcj´ obs∏ugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzàdzeƒ. Elementem dokumen-
tacji powykonawczej, zgodnie z art. 57 PB, jest orygina∏ dziennika budowy, oÊwiad-
czenie kierownika budowy o zgodnoÊci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budow´ oraz przepisami, oraz o doprowa-
dzeniu do nale˝ytego stanu i porzàdku terenu budowy, a tak˝e – w razie korzystania
z nich – drogi, ulicy, sàsiedniej nieruchomoÊci, budynku lub lokalu, oÊwiadczenie
o w∏aÊciwym zagospodarowaniu terenów przyleg∏ych, je˝eli eksploatacja wybudowa-
nego obiektu jest uzale˝niona od ich odpowiedniego zagospodarowania, protoko∏y
badaƒ i sprawdzeƒ, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, potwierdzenie, zgod-
nie z odr´bnymi przepisami, odbioru wykonanych przy∏àczy. W razie zmian nieodst´-
pujàcych w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na
budow´, dokonanych podczas wykonywania robót, dokumentacja powykonawcza po-
winna zawieraç równie˝ kopie rysunków wchodzàcych w sk∏ad zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby tak˝e uzupe∏niajà-
cy opis. W takim przypadku oÊwiadczenie kierownika budowy o zgodnoÊci wykona-
nia obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bu-
dow´ oraz przepisami powinno byç potwierdzone przez projektanta i inspektora nad-
zoru inwestorskiego, je˝eli zosta∏ ustanowiony. W przypadku nieprzekazania ww. do-
kumentów w ciàgu wymaganego okresu zamawiajàcy ma prawo wstrzymaç zap∏at´
cz´Êci wynagrodzenia wykonawcy w wysokoÊci podanej w IPU, a˝ do ich przekazania,
niezale˝nie od przys∏ugujàcego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogól-
nych zasadach art. 471 KC, w sposób okreÊlony w komentarzu do pkt 3.6. OWU.

Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentów zamawiajàcy zawiadamia or-
gan nadzoru budowlanego i inne organy, okreÊlone w art. 56 ust. 1 PB, o zakoƒ-
czeniu robót i sk∏ada wniosek o przeprowadzenie obowiàzkowej kontroli.
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Zamawiajàcy, w stosunku do którego na∏o˝ono obowiàzek uzyskania pozwole-
nia na u˝ytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiàzany zawiadomiç, zgodnie
z w∏aÊciwoÊcià wynikajàcà z przepisów szczególnych, organy Inspekcji Ochrony
Ârodowiska, Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej o zakoƒczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystàpienia do jego u˝ytkowania. Organy majà 14 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia na zaj´cie stanowiska w sprawie zgodnoÊci wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym. Nie zaj´cie przez organy stanowiska w tym
terminie traktuje si´ jak niezg∏oszenie sprzeciwu lub uwag.

8.2. Przekazanie do u˝ytkowania
Zgodnie z OWU, w oparciu o art. 59 PB, przekazanie do u˝ytkowania przed-

miotu umowy u˝ytkownikowi nast´puje po uzyskaniu ostatecznej decyzji w∏aÊci-
wego organu o pozwoleniu na jego u˝ytkowanie.

Po uzyskaniu, takiej decyzji, zamawiajàcy protokolarnie przekazuje przedmiot
umowy jego u˝ytkownikowi do u˝ytkowania. Protokó∏ przekazania do u˝ytkowa-
nia spisywany jest przez upowa˝nionych przedstawicieli zamawiajàcego i u˝yt-
kownika. OWU nie przewidujà udzia∏u wykonawcy w tych czynnoÊciach.

8.3. Zasady odpowiedzialnoÊci za wady przedmiotu zamówienia po zakoƒ-
czeniu robót

Wykonawca ponosi wobec zamawiajàcego odpowiedzialnoÊç z tytu∏u r´kojmi
za wady fizyczne w terminie i na zasadach okreÊlonych w KC. Art. 556 KC stano-
wi, ˝e sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl´dem kupujàcego, je˝eli rzecz sprze-
dana ma wad´ zmniejszajàca jej wartoÊç lub u˝ytecznoÊç ze wzgl´du na cel ozna-
czony albo wynikajàcy z okolicznoÊci lub z przeznaczenia rzeczy, je˝eli rzecz nie
ma w∏aÊciwoÊci, o których istnieniu zapewni∏ kupujàcego albo je˝eli rzecz zosta∏a
kupujàcemu wydana w stanie niezupe∏nym – r´kojmia za wady fizyczne. Jest rów-
nie˝ odpowiedzialny wzgl´dem kupujàcego, je˝eli rzecz sprzedana stanowi w∏a-
snoÊç osoby trzeciej albo je˝eli jest obcià˝ona prawem osoby trzeciej; w razie
sprzeda˝y praw sprzedawca jest odpowiedzialny tak˝e za istnienie praw – r´koj-
mia za wady prawne (art. 556–576 KC).

Uprawnienie z tytu∏u r´kojmi za wady wynika z mocy prawa, nie zale˝y od
woli stron. WygaÊni´cie uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi nast´puje po up∏ywie
jednego roku za wady fizyczne, a gdy chodzi o wady budynku – po trzech latach
od chwili wydania (art. 568 KC). Up∏yw powy˝szych terminów nie wy∏àcza wy-
konania uprawnieƒ z tytu∏u r´kojmi, je˝eli sprzedawca wad´ podst´pnie zatai∏.
Zarzut z tytu∏u r´kojmi mo˝e byç podniesiony tak˝e po up∏ywie powy˝szych ter-
minów, je˝eli przed ich up∏ywem kupujàcy zawiadomi∏ sprzedajàcego o wadzie.
Strony mogà odpowiedzialnoÊç z tytu∏u r´kojmi rozszerzyç, ograniczyç lub wy-
∏àczyç (art. 558 KC). Ograniczenie jest dopuszczalne tylko w szczególnych przy-
padkach wy∏àczenie lub ograniczenie jest bezskuteczne jeÊli sprzedawca zatai∏
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podst´pnie wad´ przed kupujàcym. Rozszerzenia, ograniczenia lub wy∏àczenia
odpowiedzialnoÊci nale˝y dokonaç w formie pisemnej za zgodà obu stron nie
mo˝na ograniczyç i wy∏àczyç odpowiedzialnoÊci z tytu∏u r´kojmi dla rzeczy nie-
bezpiecznych. 

Uprawnienia z tytu∏u r´kojmi obejmujà zw∏aszcza prawo do: odstàpienia od
umowy, obni˝enia ceny, ˝àdania usuni´cia wady, ˝àdania do wymiany rzeczy wraz
z poniesieniem kosztów zwiàzanych z wymianà rzeczy, ˝àdania naprawienia szko-
dy wynik∏ej z opóênienia, a w przypadku gdy r´kojmia dotyczy rzeczy dostarcza-
nej cz´Êciami, mo˝liwoÊci odstàpienia od dostarczenia rzeczy, które majà byç do-
starczone póêniej.

Utrata r´kojmi za wady fizyczne rzeczy nast´puje w przypadku gdy kupujà-
cy/zamawiajàcy nie zawiadomi∏ sprzedawcy o wadzie w ciàgu miesiàca od jej wy-
krycia, a w przypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyj´te, je-
˝eli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciàgu miesiàca po up∏ywie czasu, w któ-
rym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci móg∏ jà wykryç. Przy sprzeda˝y mi´dzy
osobami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà utrata uprawnieƒ z tytu∏u r´koj-
mi nast´puje, je˝eli kupujàcy nie zbada∏ rzeczy w czasie i w sposób przyj´ty przy
rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi∏ niezw∏ocznie sprzedawcy o dostrze˝onej
wadzie, a w wypadku gdy wada wysz∏a na jaw dopiero póêniej – je˝eli nie zawia-
domi∏ sprzedawcy niezw∏ocznie po jej wykryciu.

Uchwa∏a SN z 30 stycznia 1970 r., U III CZP 102/69, OSNC 1970, ze-
szyt 10, poz. 176:

„Inwestor, który utraci∏ roszczenie z tytu∏u r´kojmi za wady, mo˝e dochodziç od wy-
konawcy roszczeƒ odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych (art. 471 i n. KC)”.

Wykonawca zobowiàzuje si´ udzieliç ponadto zamawiajàcemu gwarancji jakoÊci
na okres podany w IPU. Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiàzany jest dostar-
czyç w dacie odbioru koƒcowego, jako za∏àcznik do protoko∏u odbioru koƒcowego.

KC okreÊla przepisy z zakresu gwarancji w art. 577 i nast´pnych. W przypad-
ku gdy kupujàcy otrzyma∏ od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakoÊci
rzeczy sprzedanej, poczytuje si´, w razie wàtpliwoÊci, ˝e wystawca dokumentu
(gwarant) jest obowiàzany do usuni´cia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, je˝eli te wady ujawnià si´ w ciàgu terminu okreÊlonego
w gwarancji. JeÊli w gwarancji nie zastrze˝ono innego terminu, wynosi on
jeden rok, liczàc od dnia, kiedy rzecz zosta∏a wydana kupujàcemu . Je˝eli w gwa-
rancji nie zastrze˝ono inaczej, odpowiedzialnoÊç z tytu∏u gwarancji obejmuje tyl-
ko wady powsta∏e z przyczyn tkwiàcych w sprzedanej rzeczy.
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Uprawnienia z tytu∏u gwarancji obejmujà: prawo do usuni´cia wady, do wy-
miany rzeczy uszkodzonej wraz z poniesieniem kosztów wymiany, inne okreÊlone
w umowie gwarancyjnej. Je˝eli w wykonywaniu swoich obowiàzków gwarant do-
starczy∏ uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolnà od wad
albo dokona∏ istotnych napraw rzeczy obj´tej gwarancjà, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy napra-
wionej. JeÂli gwarant wymieni∏ cz´Êç rzeczy, przepis powy˝szy stosuje si´ odpo-
wiednio do cz´Êci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przed∏u˝eniu o czas, w ciàgu którego, wskutek wady rzeczy obj´tej gwarancjà,
uprawniony z gwarancji nie móg∏ z niej korzystaç.

W odró˝nieniu od r´kojmi za wady, gwarancja jakoÊci jest to uprawnienie
niewynikajàce z mocy prawa. Obowiàzek udzielenia gwarancji musi byç ustalo-
ny w umowie, a sama gwarancja udzielona na piÊmie. Dlatego w OWU ustalo-
no, ˝e wykonawca zobowiàzany jest dostarczyç dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koƒcowego, jako za∏àcznik do protoko∏u odbioru koƒcowego. Wzór ta-
kiego dokumentu cz´sto zamawiajàcy opracowuje indywidualnie i przekazuje
do podpisania wykonawcy. W takim przypadku, nale˝y w SWU dokonaç ustaleƒ
w tym zakresie, a wzór dokumentu gwarancyjnego przekazaç w formie za∏àczni-
ka do umowy.

Zamawiajàcy mo˝e wykonywaç uprawnienia z tytu∏u r´kojmi za wady fizyczne
rzeczy, niezale˝nie od uprawnieƒ wynikajàcych z gwarancji.

Okres odpowiedzialnoÊci wykonawcy wobec zamawiajàcego z tytu∏u r´kojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakoÊci rozpoczyna si´ od daty odbioru koƒcowego.

OWU stanowià, ˝e w przypadku gdy zamawiajàcy nie jest u˝ytkownikiem,
z chwilà przekazania przedmiotu umowy do u˝ytku zamawiajàcy dokona cesji
praw wynikajàcych z umowy zawartej z wykonawcà na u˝ytkownika, w szczegól-
noÊci uprawnieƒ wynikajàcych z r´kojmi za wady fizyczne oraz z tytu∏u gwaran-
cji jakoÊci.

9. Zmiana lub odstàpienie od umowy

9.1 Zmiany umowy
OWU stanowià, ˝e nawet zmiana umowy na korzyÊç zamawiajàcego mo˝e byç

dokonana tylko za zgodà obu stron oraz ˝e wszystkie zmiany umowy muszà byç
dokonywane w formie pisemnej przez upowa˝nionych przedstawicieli obu stron.
W oparciu o ustaw´ Pzp OWU stanowià, ˝e niedopuszczalna jest zmiana umowy
na niekorzyÊç zamawiajàcego, chyba ˝e zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 144 ustawy Pzp. Art. 144 Pzp zezwala na dokonywanie zmian postanowieƒ
zawartej umowy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie której dokonano wy-
boru oferty tylko, w przypadku gdy koniecznoÊç wprowadzenia takich zmian wy-
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nika z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umo-
wy lub gdy zmiany te sà korzystne dla zamawiajàcego. W powiàzaniu z pkt
9.1.1. OWU oznacza to, ˝e bez zgody zamawiajàcego nie jest mo˝liwe dokonanie
jakichkolwiek zmian w umowie, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych.

Dotychczas prezentowane stanowisko UZP dotyczàce niemo˝liwych do prze-
widzenia na etapie post´powania o udzielenie zamówienia zmian umowy nieko-
rzystnych dla zamawiajàcego by∏o bardzo rygorystyczne i niekorzystne dla wyko-
nawców. Jako przyk∏ad mo˝na podaç stanowisko UZP z 2004 r. dotyczàce zmia-
ny wysokoÊci wynagrodzenia w zawartych umowach po zmianie urz´dowej wyso-
koÊci stawek podatku VAT.

W tej kwestii UZP w porozumieniu z Ministerstwem Finansów zajà∏
stanowisko zdecydowanie niekorzystne dla wykonawców, gdy˝ w przypadkach,
gdy zawarta umowa nie zawiera∏a ustalenia dotyczàcego uprawnienia wykonaw-
cy do zwi´kszenia wynagrodzenia z tytu∏u urz´dowej zmiany stawki podatku
VAT, UZP zaleca∏, aby o zmian´ wynagrodzenia wykonawca ka˝dorazowo wyst´-
powa∏ do sàdu. W opinii UZP mo˝liwoÊç dokonania na podstawie art. 144
ust. 1 Pzp zmian umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmia-
ny stawki podatku VAT istnia∏a w sytuacji ∏àcznego spe∏nienia dwóch przes∏anek: 
1) gdy istnia∏a obiektywna koniecznoÊç wprowadzenia zmian, np. gdy spe∏nienie

Êwiadczenia by∏oby po∏àczone z nadmiernymi trudnoÊciami albo grozi∏oby jed-
nej ze stron ra˝àcà stratà w rozumieniu art. 3571 KC; 

2) gdy zmiana wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w mo-
mencie zawarcia umowy, a wi´c, gdy dotyczy∏o to umów o zamówienie publicz-
ne zawartych przed 11 marca 2004 r., tj. przed dniem uchwalenia ustawy o po-
datku od towarów i us∏ug.
UZP stanà∏ na stanowisku, ˝e nawet w sytuacji, gdy zamawiajàcy stwierdzi∏

istnienie obu ww. okolicznoÊci, nie mo˝e takiej zmiany umowy dokonaç bez wy-
roku sàdu.

Podobne stanowisko UZP zajà∏ w kwestii zmiany umowy z tytu∏u wzrostu war-
toÊci istotnego sk∏adnika ceny majàcego wp∏yw na wynagrodzenie wykonawcy. Je-
˝eli warunki umowy nie przewidywa∏y mo˝liwoÊci zmiany wynagrodzenia wyko-
nawcy, polegajàcego na uzale˝nieniu cen zawartych w ofercie, np. dostaw, od
zmian cen rynkowych, to chocia˝ zmiany te by∏yby nieprzewidywalne, zamawiajà-
cy nie musi przychyliç si´ do wniosku wykonawcy o podwy˝szenie wynagrodzenia.
JeÊli zamawiajàcy nie przychyli si´ do takiego wniosku, wykonawca mo˝e albo od
umowy odstàpiç, albo wystàpiç do sàdu o zmian´ umowy na podstawie wy˝ej przy-
wo∏anej przes∏anki z art. 3571 KC.
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Literatura prawnicza wskazuje, ˝e pomimo i˝ przepisy zamówieƒ pu-
blicznych nie przewidujà wprost mo˝liwoÊci odstàpienia wykonawcy od umowy, to
jednak orzecznictwo SN dopuszcza takà mo˝liwoÊç. Wyrok SN z 10 kwietnia 2003
r. (sygn. III CKN 1320/00, publ. Monitor Prawniczy nr 4, poz. 183 z 2004 r.) okre-
Êla, ˝e odstàpienie od umowy wykonawcy nale˝y okreÊlaç na podstawie przepisów
KC, a nie przepisów zamówieƒ publicznych i ˝e w przypadku braku zgody zamawia-
jàcego na zwi´kszenie wynagrodzenia z tytu∏u niemo˝liwej do przewidzenia zmian
cen wykonawca mo˝e odstàpiç od umowy, powo∏ujàc si´ na brak Êrodków finanso-
wych uniemo˝liwiajàcych mu wykonanie umowy w uzgodnionym terminie.

Nale˝y te˝ przypomnieç, ˝e zmiana umowy w oparciu o art. 357 KC mo˝li-
wa jest tylko w przypadku gdy wykonawca nie pozostaje w zw∏oce z wykona-
niem umowy. 

Wskaza∏ na to SN w wyroku z 9 marca 1990 r. (IV CR 867/89, OSNCP
1991), obarczajàc wykonawc´ wszystkimi skutkami jego zw∏oki. 

UZP w obu stanowiskach podnosi∏, ˝e wykonawca, wyst´pujàc z roszczeniem
o zmian´ umowy niekorzystnà dla zamawiajàcego, musi udowodniç koniecznoÊç
wprowadzenia zmiany, przywo∏ujàc jako przes∏ank´ art. 357 KC, zgodnie z któ-
rym, je˝eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spe∏nienie Êwiadczenia by-
∏oby po∏àczone z nadmiernymi trudnoÊciami albo grozi∏oby jednej ze stron ra˝à-
cà stratà, czego strony nie przewidywa∏y przy zawarciu umowy, sàd mo˝e, po roz-
wa˝eniu interesów stron, zgodnie z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, oznaczyç
sposób wykonania zobowiàzania, wysokoÊç Êwiadczenia lub nawet orzec o rozwià-
zaniu umowy.

Temat zmian umowy wynikajàcych ze zmiany technologii robót zosta∏
omówiony w komentarzu do pkt 2.5. OWU.

W trakcie trwania umowy mo˝e zachodziç równie˝ koniecznoÊç dokonania jej
zmian z tytu∏u wad w dostarczonej przez zamawiajàcego dokumentacji projekto-
wej. O stwierdzonych wadach dokumentacji projektowej wykonawca jest zobo-
wiàzany poinformowaç zamawiajàcego na ka˝dym etapie trwania umowy. Dzia∏a-
nie takie wykonawca podejmuje po sprawdzeniu prawid∏owoÊci wykonania doku-
mentacji. Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajàcego, samodzielnie,
zmieniç dokumentacji projektowej, gdy˝ zgodnie z zawartà umowà i art. 648 KC
dokumentacja stanowi cz´Êç sk∏adowà umowy i jej zmiana musi byç traktowana
jako zmiana umowy i jako taka nie mo˝e byç dokonywana jednostronnie.
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Ponadto nale˝y pami´taç, ˝e zgodnie z art. 77 KC, je˝eli umowa zosta∏a zawar-
ta na piÊmie, jej uzupe∏nienie, zmiana albo rozwiàzanie za zgodà obu stron, jak
równie˝ odstàpienie od niej powinno byç stwierdzone pismem. JeÊli zg∏oszone
wady dokumentacji spowodujà koniecznoÊç wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych, strony muszà przede wszystkim ustaliç, czy roboty te mo˝na uznaç za
wynikajàce z wad ukrytych dokumentacji projektowej, których przy do∏o˝eniu na-
le˝ytej starannoÊci nie móg∏ wykryç ani zamawiajàcy na etapie odbioru dokumen-
tacji projektowej, ani wykonawca na etapie post´powania przetargowego. Czasa-
mi mogà to byç wady mo˝liwe do wykrycia tylko przy wykonaniu specjalistycznych
badaƒ lub obliczeƒ i symulacji komputerowych, trudne do stwierdzenia nawet
przez w∏aÊciwe organy zatwierdzajàce projekt i wydajàce pozwolenie na budow´. 

Usuni´cia wady zamawiajàcy powinien w pierwszej kolejnoÊci domagaç si´ od
autora dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyj´tà w umowie z projektantem
procedurà zamawiajàcy powinien wskazaç wad´ i wyznaczyç lub uzgodniç nie-
przekraczalny czas jej usuni´cia, pod rygorem naliczenia kar wynikajàcych z tej
umowy. Je˝eli umowa przewiduje mo˝liwoÊç dochodzenia kar do wysokoÊci rze-
czywiÊcie poniesionej szkody, zamawiajàcy mo˝e dodatkowo oszacowaç ewentu-
alne szkody, jakie poniesie z tytu∏u wadliwie wykonanej dokumentacji i wystàpiç
z roszczeniem o nie do projektanta. Nagannym wydaje si´ usuwanie wady przez
wykonawc´ lub zamawiajàcego bez udzia∏u projektanta.

Wady muszà zostaç usuni´te, gdy˝ kontynuacja umowy bez wczeÊniejszego
usuni´cia stwierdzonych wad grozi∏aby zamawiajàcemu wadà obiektu budowlane-
go. Zmiana tej dokumentacji jest wi´c korzystna dla zamawiajàcego. 

9.2 Odstàpienie od umowy
Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawy Pzp i KC. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie
umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwi-
li zawarcia umowy, zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie 30 dni od
powzi´cia wiadomoÊci o tych okolicznoÊciach. W takim przypadku wykonawca
mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie wynagrodzenia nale˝nego z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy. 

Zamawiajàcy i wykonawca mo˝e ponadto odstàpiç od umowy, je˝eli druga
strona narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

Do podstawowych naruszeƒ umowy OWU zaliczajà w szczególnoÊci przypadki,
gdy wykonawca, bez upowa˝nienia ze strony zarzàdzajàcego, wstrzymuje roboty na
28 dni zamawiajàcy poleca wykonawcy przerw´ lub opóênienie w realizacji robót na
okres d∏u˝szy ni˝ 28 dni zamawiajàcy lub wykonawca popada w stan likwidacji lub
stan upad∏oÊci wykonawca nie przed∏u˝a wa˝noÊci wygasajàcego wymaganego za-
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bezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy; wykonawca przy realizacji umowy jest
zaanga˝owany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskar˝enia. Z powy˝szych
okolicznoÊci nale˝y, w oparciu o nowelizacj´ Pzp, w SWU wy∏àczyç sytuacj´ odstà-
pienia od umowy w stosunku do wykonawców, którzy po og∏oszeniu upad∏oÊci za-
warli uk∏ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sàdu, je˝eli zawarty uk∏ad
nie przewidywa∏ zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj´ majàtku upad∏ego.

W wyroku z 10 kwietnia 2003 r. Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e wynikajàce
z przepisu art. 144 Pzp (wyrok dotyczy∏ art. 76 ustawy o zamówieniach publicz-
nych) ograniczenie swobody umów zapisane w art. 3531 KC pozostaje bez wyp∏y-
wu na uprawnienie do odstàpienia od umowy przez przyjmujàcego zamówienie.
Tak wi´c, zmieniaç umowy nie wolno, ale mo˝na – wed∏ug SN – od niej odstàpiç
(zrezygnowaç z kontraktu). Wskazany przez SN art. 3531 KC pozwala stronom za-
wierajàcym umow´ u∏o˝yç stosunek prawny wed∏ug swego uznania, byleby jego
treÊç lub cel nie sprzeciwia∏y si´ w∏aÊciwoÊci (naturze) stosunku, ustawie ani zasa-
dom wspó∏˝ycia spo∏ecznego (sygn. III CKN 1320/00).

Wskazane wy˝ej inne okolicznoÊci odstàpienia od umowy KC okreÊla w art. 491,
635, 644, 656, 657, 560 w zwiàzku z art. 638 KC.

Przyk∏adowo, je˝eli wykonawca opóênia si´ z rozpocz´ciem lub zakoƒczeniem
dzie∏a tak dalece, ˝e jest ma∏o prawdopodobne, by ukoƒczy∏ je w umówionym cza-
sie, zamawiajàcy mo˝e, nawet bez wyznaczania dodatkowego terminu odstàpiç od
umowy jeszcze przez terminem jej zakoƒczenia (art. 635 KC w zwiàzku z art. 656
§ 1 KC). Odst´pujàc od umowy, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy nie tyl-
ko wszystkiego, co Êwiadczy∏, ale równie˝ odszkodowania za szkody wynik∏e z po-
wodu niewykonania przedmiotu umowy (art. 494 KC). 

W przypadku odstàpienia od umowy przez jednà ze stron wykonawca ma obo-
wiàzek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpiecze-
nia, a nast´pnie opuszczenia terenu budowy.

Bez wzgl´du na przyczyn´ odstàpienia zamawiajàcy ma obowiàzek przyjàç wy-
konany zakres robót, o ile odstàpienie od umowy nie jest nast´pstwem wadliwe-
go ich wykonania. W przypadku gdy zamawiajàcy odstàpi∏ od umowy z przyczyn
zale˝nych od wykonawcy, wykonawca b´dzie zobowiàzany do przekazania proto-
kolarnie zamawiajàcemu wszelkich znajdujàcych si´ na terenie budowy materia-
∏ów, urzàdzeƒ, sprz´tu, robót tymczasowych i ju˝ wykonanych.

Koszty zabezpieczenia ju˝ wykonanych robót ponosi zamawiajàcy, chyba ˝e odstà-
pienie od umowy nastàpi∏o z przyczyn, za które odpowiedzialnoÊç ponosi wykonawca.
Warunki rozliczenia w przypadku odstàpienia od umowy okreÊla pkt 9.3. OWU.
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9.3 Rozliczenia w przypadku odstàpienia od umowy
OWU okreÊlajà, ˝e aby móc dokonaç rozliczenia umowy w przypadku odstà-

pienia od umowy, wykonawca zobowiàzany jest do sporzàdzenia i dostarczenia
zamawiajàcemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzieƒ odstàpienia. Dostarczo-
na inwentaryzacja, opracowana zgodnie z zasadami okreÊlonymi w specyfikacjach
technicznych, musi byç zweryfikowana i zatwierdzona przez zarzàdzajàcego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzàdzajàcy realizacjà umowy wystawia
Êwiadectwo p∏atnoÊci obejmujàce wartoÊç wykonanych robót oraz zakupionych
materia∏ów i urzàdzeƒ nienadajàcych si´ do wbudowania w inny obiekt. Âwiadec-
two p∏atnoÊci b´dzie stanowiç podstaw´ do wystawienia przez wykonawc´ odpo-
wiedniej faktury obejmujàcej wynagrodzenie za zaakceptowane roboty, zakupio-
ne materia∏y i urzàdzenia. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie tere-
nu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwiàzane z odstàpieniem od
umowy ponosi strona, która spowodowa∏a odstàpienie od umowy. 

7.2. Typ B umowy – projektowanie zamawiajàcego i rozliczenie
rycza∏towe

W Przewodniku zamieszczono Komentarz do tych ustaleƒ umowy, które
w umowie typu B zosta∏y zmienione w stosunku do umowy typu A. Pozosta∏e in-
formacje podane dla umowy typu A pozostajà w mocy równie˝ dla umowy typu B.

7.2.1 Zmiany
W uzasadnionych przypadkach umowa dopuszcza wprowadzanie zmian w sto-

sunku do dokumentacji projektowej za zgodà zamawiajàcego. OWU przewidujà
dwa takie przypadki, gdy zmiany te sà dokonywane na wniosek wykonawcy i do-
tyczà zmiany technologii robót i przypadek drugi, gdy o zmiany te wnioskuje za-
mawiajàcy. Na wniosek wykonawcy, za zgodà zamawiajàcego, w trakcie prowa-
dzenia inwestycji, mogà byç dokonywane zmiany technologii wykonania elemen-
tów robót. Dopuszcza si´ je tylko w przypadku gdy proponowane przez wykonaw-
c´ rozwiàzanie jest równorz´dne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewi-
duje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawie-
rajàcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akcep-
tacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zarzàdzajàcego.
W omawianym przypadku w OWU nie przewidziano mo˝liwoÊci zmiany wynagro-
dzenia wykonawcy w sytuacji, gdyby proponowane rozwiàzanie wiàza∏o si´ ze
zwi´kszeniem kosztów wykonania robót zamiennych.

W drugim przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiajàcego zachodzi potrze-
ba zmiany rozwiàzaƒ technicznych nieprzewidzianych w umowie, zamawiajàcy
sporzàdza protokó∏ koniecznoÊci, a nast´pnie dostarcza dokumentacj´ projektowà
na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Udzielenie zlecenia na wykonanie
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tych robót zgodnie z OWU musi byç poprzedzone udzieleniem zamówienia na to
wykonanie. Roboty te b´dà stanowi∏y przedmiot odr´bnego zamówienia. W przy-
padku gdy zmiany rozwiàzaƒ technicznych spowodujà wzrost kosztów inwestycji,
OWU okreÊla, ˝e nale˝y je traktowaç jako roboty dodatkowe w rozumieniu Pzp
i zamawiajàcy musi z∏o˝yç dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wy-
nikajàcym z art. 67 ust 1 pkt 5 Pzp. Oznacza to, ˝e zawarcie umowy o wykonanie
robót dodatkowych wymaga od zamawiajàcego przeprowadzenia procedury udzie-
lenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej r´ki, a w przypadku gdy wartoÊç
tego zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreÊlone dla us∏ug w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiajàcy, w terminie trzech dni
od wszcz´cia post´powania, jest zobowiàzany do zawiadomienia Prezesa UZP
o jego wszcz´ciu, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu
udzielenia zamówienia. Z wykonaniem robót dodatkowych nale˝y poczekaç do
czasu zakoƒczenia tej procedury i zawarcia w jej wyniku umowy.

Zamówienia na roboty dodatkowe mo˝na udzieliç w trybie z wolnej r´ki, je˝e-
li zachodzà okolicznoÊci wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamówienia na ro-
boty zamienne mo˝na potraktowaç w wi´kszoÊci przypadków analogicznie, z tym
˝e udzielenie zamówienia dodatkowego na roboty zamienne musi byç poprzedzo-
ne procedurà zmiany umowy polegajàcà na wy∏àczeniu z niej zakresu robót, któ-
re na skutek zmiany dokumentacji nie zostanà wykonane.

7.2.2. Wynagrodzenia

7.2.2.1 Wynagrodzenie wykonawcy
Zamawiajàcy ma obowiàzek zap∏aty wykonawcy umówionego wynagrodzenia

rycza∏towego. Ogólne zasady ustalania formy wynagrodzenia przedstawiono w ko-
mentarzu do pkt 7.1. OWU dla wzoru umowy A. Zgodnie z art. 632 § 1 KC, je˝e-
li strony umówi∏y si´ co do wynagrodzenia rycza∏towego, przyjmujàcy zamówienie
nie mo˝e ˝àdaç podwy˝szenia wynagrodzenia, chocia˝by w czasie zawarcia umowy
nie mo˝na by∏o przewidzieç rozmiaru lub kosztów prac. Je˝eli jednak wskutek
zmiany stosunków, której nie mo˝na by∏o przewidzieç, wykonanie dzie∏a grozi∏oby
przyjmujàcemu ra˝àcà stratà, sàd mo˝e podwy˝szyç rycza∏t lub rozwiàzaç umow´.

Oznacza to, ˝e wykonawca sk∏adajàc ofert´ na wykonanie robót budowlanych
okreÊlonych w opisie przedmiotu zamówienia na zakres robót obj´tych post´po-
waniem o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wynagrodzenie za przedmiot
zamówienia ma charakter rycza∏towy, zobowiàzuje si´ wykonaç przedmiot zamó-
wienia za zaoferowanà cen´. Istotà ceny rycza∏towej jest to, ˝e jest ona niezmien-
na w toku ca∏ego post´powania i wykonawca nie mo˝e ˝àdaç podwy˝szenia usta-
lonego wynagrodzenia, chyba ˝e z przyczyn wynikajàcych z przepisów KC. Dlate-
go wykonawcy sk∏adajàcy ofert´ cenowà w post´powaniach o udzielenie zamó-
wienia na roboty budowlane powinni pami´taç, ˝e za zaoferowanà cen´ b´dà zo-
bowiàzani do wykonania pe∏nego zakresu robót okreÊlonych w dokumentacji pro-
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jektowej, a wi´c w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych oraz przed-
miarze robót i informacji BIOZ, je˝eli by∏y odpowiednio wymagane i za∏àczone,
w sposób zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, nie-
zale˝nie od faktu, czy wszystkie te elementy sà ze sobà spójne (np. je˝eli za∏àczo-
ny do SIWZ przedmiar robót zawiera mniejsze iloÊci robót budowlanych ni˝ to
wynika z projektu wykonawczego). Wynagrodzenie rycza∏towe jest ustalone
w okreÊlonej z góry kwocie, sta∏ej i niezmiennej, niezale˝nie od faktycznego roz-
miaru lub kosztów robót. Oznacza to, ˝e przyjmujàcy zamówienie, jako profesjo-
nalista, powinien sam oceniç op∏acalnoÊç wykonania przedmiotu umowy, choçby
w chwili zawierania umowy nie mo˝na by∏o w pe∏ni oceniç jego rozmiarów.

Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu z 6 marca 2001 r. I ACa
1147/2000:

„Je˝eli za wykonane dzie∏o strony ustali∏y wynagrodzenie rycza∏towe, do∏àcze-
nie przez wykonawc´ do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument ten
uznaç nale˝y jedynie za uzasadniajàcy merytorycznie oferowanà przez przyjmujà-
cego zamówienie (wykonawc´) kwot´ wynagrodzenia rycza∏towego”.

Podobnie do tej sprawy odnoszà si´ arbitrzy. B∏´dy w kosztorysie ofertowym
,przy za∏o˝eniu wynagrodzenia w formie rycza∏tu, nie stanowià podstawy do od-
rzucenia oferty.

Wyrok ZA UZP/ZO/ 0-1460/05 z dnia 24 czerwca 2005 r.:
„Zgodnie z pkt III projektu umowy – dotyczàcym wynagrodzenia, oraz pkt V –

dotyczàcym rozliczenia robót, wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma cha-
rakter sta∏y dla zakresu robót obj´tych przetargiem. Dodatkowo potwierdza to
równie˝ wymóg wype∏nienia tabel elementów scalonych do oferty. Tym samym ce-
na ostateczna podana w ofercie jest cenà okreÊlonà za ca∏y przedmiot zamówie-
nia. W takim przypadku nie majà znaczenia nieÊcis∏oÊci w kosztorysach oferto-
wych, poniewa˝ wykonawca i tak jest zobowiàzany wykonaç przedmiot zamówie-
nia za zaoferowanà cen´”. 

Ponadto:

Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu wyroku z 6 maja 2004 r. (sygn. II CK
315/03) stwierdzi∏, ˝e na gruncie obowiàzujàcego prawa brak jest podstaw do
zwi´kszenia wynagrodzenia rycza∏towego wykonawcy robót budowlanych, nawet
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w przypadku gdyby wykonanie robót budowlanych grozi∏o mu ra˝àcà stratà. Wy-
rok ten Sàd opar∏ na ocenie wzajemnego stosunku art. 632 § 2 i art. 656 § 1 KC.
Sàd uzna∏, ˝e zawarty w art. 656 KC katalog odes∏aƒ przepisów umowy o roboty
budowlane do przepisów umowy o dzie∏o jest katalogiem zamkni´tym i dotyczy
tylko przypadków w nim wymienionych, stàd brak odes∏ania w tym przepisie pra-
wa do ˝àdania odpowiednio podwy˝szenia wynagrodzenia rycza∏towego za robo-
ty budowlane w oparciu o przepisy umów o dzie∏o nie mo˝e byç uwzgl´dniany.

Wynagrodzenie wykonawcy powinno uwzgl´dniaç wszystkie obowiàzujàce
w Polsce podatki, w∏àcznie z podatkiem VAT, oraz op∏aty celne i inne op∏aty zwià-
zane z wykonywaniem robót.

OWU stanowià, ˝e w przypadku urz´dowej zmiany podatków lub op∏at wyna-
grodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie. W SWU strony mogà ustaliç
równie˝ mo˝liwoÊç zmiany wynagrodzenia z tytu∏u znaczàcego wzrostu cen istot-
nych sk∏adników ceny, np. cen stali, uzale˝niajàc mo˝liwoÊç zmiany wynagrodze-
nia w przypadku zmiany urz´dowych cen stali o okreÊlony w IPU procent.

Zap∏ata wynagrodzenia wykonawcy b´dzie dokonywana w walucie polskiej
i wszystkie p∏atnoÊci b´dà dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

7.3. Typ C umowy – projektowanie wykonawcy i rozliczenie
rycza∏towe

W Przewodniku zamieszczono Komentarz do tych ustaleƒ umowy, które
w umowie typu C zosta∏y zmienione w stosunku do umowy typu A. Pozosta∏e in-
formacje podane dla umowy typu A pozostajà w mocy równie˝ dla umowy typu C.

7.3.1. Wzór C1 – Formularz umowy

W Formularzu umowy zobowiàzania stron umowy ustalono, uwzgl´dniajàc
specyfik´ przedmiotu umowy. Typ umowy C zosta∏ opracowany dla sytuacji, gdy
to wykonawca, a nie zamawiajàcy opracowuje dokumentacj´ projektowà i specy-
fikacje techniczne na podstawie, których b´dzie zobowiàzany zrealizowaç przed-
miot umowy. W takim przypadku zamawiajàcy zobowiàzuje si´ do dokonania wy-
maganych czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem robót, w szczególnoÊci do
przekazania terenu budowy i dostarczenia programu funkcjonalno-u˝ytkowego
oraz odebrania robót i zap∏aty umówionego wynagrodzenia w wysokoÊci okreÊlo-
nej w ofercie wykonawcy. Natomiast wykonawca zobowiàzuje si´ do sporzàdzenia
wskazanych w umowie opracowaƒ projektowych i wykonania na ich podstawie ro-
bót budowlanych, uwzgl´dniajàc w przyj´tych rozwiàzaniach wymagania okreÊlo-
ne przez zamawiajàcego.
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7.3.2. Wzór C2

Istotne postanowienia umowy nr/rok

IPU opracowane dla typu umowy C zosta∏y rozszerzone w stosunku do typów
A i B o ustalenia uwzgl´dniajàce specyfik´ umowy na zaprojektowanie i wykona-
nie robót budowlanych. Dotyczà one ustalenia w pkt 1.1.25. IPU terminu opraco-
wania przez wykonawc´ koncepcji projektowej, projektu budowlanego i terminu
uzyskania pozwolenia na budow´ oraz w pkt 4.8.1a IPU kwoty ubezpieczenia z ty-
tu∏u szkody w dokumentacji projektowej.

7.3.3. Wzór C3 Ogólne warunki umowy o roboty budowlane w sprawach
zamówieƒ publicznych

Spis treÊci
Zmiany w stosunku do typu umowy A i B dotyczà definicji dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych i programu funkcjonalno-u˝ytkowego.
W OWU doprecyzowano, ˝e wytyczne do jej opracowania przekazuje w formie
programu funkcjonalno-u˝ytkowego zamawiajàcy, a samà dokumentacj´ i specy-
fikacje sporzàdza wykonawca. 

Ponadto w definicjach, w cz´Êci OWU dotyczàcej obowiàzków stron okreÊlo-
no, jaki zakres opracowaƒ projektowych nale˝y do zobowiàzaƒ umownych wyko-
nawcy. W Postanowieniach ogólnych ustalono, ˝e dokumentacja projektowa wy-
konawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt wykonaw-
czy, tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez wykonawc´
w czasie trwania umowy wg programu funkcjonalno-u˝ytkowego i inne rysunki
uzupe∏niajàce te dokumenty.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, okreÊlajàce zasady wyko-
nania i odbioru robót w sposób pozwalajàcy na osiàgni´cie ich wymaganej jako-
Êci, sporzàdza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzà-
dzajàcy realizacjà umowy.

Natomiast zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez wykonawc´:
• projektu koncepcyjnego i uzyskaniu dla niego akceptacji zamawiajàcego (za-

rzàdzajàcego realizacjà umowy),
• projektu budowlanego i uzyskanie dla niego akceptacji zamawiajàcego (zarzà-

dzajàcego realizacjà umowy), opinii i uzgodnieƒ od instytucji i w∏adz oraz uzy-
skanie pozwolenia na budow´,

• rysunków, opisów i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptacji
zarzàdzajàcego umowà przed skierowaniem ich na budow´.
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2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót

2.1. Przedmiot umowy 
Ogólne zasady dotyczàce opisu przedmiotu umowy na roboty budowlane w za-

mówieniach publicznych omówiono w pkt 7.4. Poradnika. Stanowià one, ze wzgl´-
du na specyfik´ umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
OWU, w oparciu o art. 31 ust. 2 Pzp, ˝e przedmiot umowy okreÊla program funk-
cjonalno-u˝ytkowy.

2.2. Zmiany
W umowie typu C znajdujà zastosowanie ustalenia i komentarz do nich takie,

jak dla umowy typu B.

3. Obowiàzki i prawa zamawiajàcego

3.1. Obowiàzki zamawiajàcego
Zgodnie z generalnà zasadà kszta∏towania umów zawartà w KC, b´dàcà pod-

stawà wszystkich umownych stosunków prawnych, zamawiajàcy powinien wspó∏-
dzia∏aç przy wykonywaniu umowy w taki sam sposób, w jaki wykonawca powinien
je wykonaç.

Aby wykonawca móg∏ zrealizowaç w terminie okreÊlonym w umowie przed-
miot umowy, zamawiajàcy powinien ustaliç w umowie maksymalne terminy za-
opiniowania bàdê akceptacji przez siebie poszczególnych cz´Êci opracowaƒ pro-
jektowych sporzàdzanych przez wykonawc´. 

W OWU zamawiajàcy zobowiàzuje si´ wobec wykonawcy do zaopiniowania
projektu koncepcyjnego w terminie 14 dni od jego przekazania; uzgodnienia roz-
wiàzaƒ funkcjonalnych, u˝ytkowych i materia∏owych zawartych w projekcie bu-
dowlanym w terminie 21 dni od jego przekazania; akceptacji projektów wykonaw-
czych (specyfikacji technicznych) przed ich skierowaniem do realizacji w terminie
10 dni oraz do dokonania wymaganych przez w∏aÊciwe przepisy czynnoÊci zwiàza-
nych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach okre-
Êlonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB.

Ustalenia dotyczàce obowiàzków zamawiajàcego zosta∏y okreÊlone w art. 647
KC i art. 18 PB. Obowiàzki wynikajàce z KC to dokonanie wymaganych przez w∏a-
Êciwe przepisy czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem robót, w szczególnoÊci
przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. W omawianym przypadku
obowiàzek ten jest wype∏niany przez zamawiajàcego poprzez przekazanie progra-
mu funkcjonalno-u˝ytkowego i sukcesywne zatwierdzanie opracowaƒ projekto-
wych oraz odebranie obiektu i zap∏at´ umówionego wynagrodzenia. Obowiàzki in-
westora wynikajàce z PB okreÊlone w art. 18 uszczegó∏owiajà obowiàzki wynikajà-
ce z KC i dotyczà obowiàzków zwiàzanych z zorganizowaniem procesu budowy,

– 266 –



z uwzgl´dnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeƒstwa i ochrony zdro-
wia, a w szczególnoÊci zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej, dopil-
nowanie obj´cia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, zapewnienie
opracowania BIOZ, zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych,
a w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budow-
lanych lub warunkami gruntowymi zapewnienie pe∏nienia nadzoru nad wykonywa-
niem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ponadto zamawiajàcy mo˝e ustanowiç inspektora nadzoru inwestorskiego na bu-
dowie i zobowiàzaç projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Zdaniem komentujàcego w SWU nale˝a∏oby dokonaç uzupe∏nienia tego
punktu OWU o ustalenie dotyczàce odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej zama-
wiajàcego na zasadach okreÊlonych w umowie w pkt 3.5. OWU (ten punkt umo-
wy nale˝y równie˝ odpowiednio zmodyfikowaç) za niedotrzymanie przez zama-
wiajàcego terminów uzgodnieƒ i akceptacji okreÊlonych w pkt 3.1. OWU.

4. Obowiàzki i prawa wykonawcy

4.1. Obowiàzki wykonawcy
W umowie wykonawca zobowiàzuje si´ do wykonania okreÊlonego w umowie

przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-u˝ytkowego,
pozwoleniem na budow´ i akceptowanymi przez zarzàdzajàcego rysunkami i spe-
cyfikacjami technicznymi oraz obowiàzujàcymi przepisami, jak te˝ zasadami wie-
dzy technicznej i oddania go zamawiajàcemu w terminie i na zasadach ustalonych
w umowie. Sposób i termin wykonania przedmiotu umowy zosta∏ okreÊlony
w OWU. Oznacza to, ˝e w oparciu o tak zawartà umow´ wykonawca b´dzie zo-
bowiàzany wykonaç tylko zdefiniowane w umowie zamówienie, a zamawiajàcy nie
b´dzie móg∏ wymagaç, aby wykonawca Êwiadczy∏ roboty lub czynnoÊci wykracza-
jàce poza zakres wynikajàcy z oferty wykonawcy.

W oparciu o art. 36 ust. 5 Pzp zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w SIWZ, która cz´Êç
zamówienia nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom. Je˝eli takiego ustalenia
zamawiajàcy dokona∏, powinien w IPU okreÊliç jego zakres. JeÊli takiego ustale-
nia nie dokona∏ w SIWZ, ten punkt, jako nieznajdujàcy zastosowania, powinien
zostaç skreÊlony poprzez odpowiedni zapis w SWU .

Literalne czytanie przepisu art. 36 ust. 5 Pzp nakazuje okreÊlenie w IPU za-
kresu robót, których powierzenie nie jest dopuszczalne w podwykonawstwie,
a nie okreÊlenie jego procentowego udzia∏u. Celem tego ustalenia jest nie tylko
zapobie˝enie sytuacji zlecenia wykonania ca∏oÊci robót podwykonawcom, ale za-
pewnienie przez zamawiajàcego, aby istotne z punktu widzenia specyfiki i orga-
nizacji budowy roboty wykonywa∏ wybrany w drodze Pzp kwalifikowany wyko-
nawca. Zakres robót, który wykonawca b´dzie wykonywa∏ si∏ami w∏asnymi, po-
winien zostaç okreÊlony w IPU.
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W przypadku gdy wykonawca nie przestrzega obowiàzku wykonywania osobi-
Êcie wskazanego w IPU zakresu robót, lecz powierza ca∏oÊç lub cz´Êç robót pod-
wykonawcom, zamawiajàcy mo˝e wezwaç go do zmiany sposobu wykonywania
dzie∏a, wyznaczajàc stosowny termin, a po bezskutecznym up∏ywie tego termin
odstàpiç od umowy (art. 636 § 1 KC w zwiàzku z art. 656 § 1 KC). Je˝eli zamawia-
jàcemu nie uda si´ zapobiec tej nieprawid∏owoÊci, pozostaje mu dochodzenie od-
powiedzialnoÊci odszkodowawczej.

4.2. Ubezpieczenia nale˝àce do obowiàzków wykonawcy
W stosunku do typu umowy A i B, typ umowy C rozszerza odpowiedzialnoÊç

wykonawcy o odpowiedzialnoÊç z tytu∏u szkody powsta∏ej na skutek wad w opra-
cowanej przez niego dokumentacji projektowej. 

Zakres szkód zamawiajàcego wynikajàcy z wad dokumentacji projektowej mo-
˝e obejmowaç zarówno koszty zwiàzane z przygotowaniem i wykonaniem robót
budowlanych, jak te˝ koszty majàce na celu usuni´cie wad w wykonanym obiek-
cie. Dlatego wymagany zakres ubezpieczenia wykonawcy winien zostaç rozszerzo-
ny o zakres odpowiedzialnoÊci projektanta, gdy˝ w tym szczególnym przypadku
pe∏ni on równie˝ takà rol´. 

Przyk∏adowo:
Je˝eli prace projektowo-dokumentacyjne zlecane b´dà podwykonawcy, wyko-

nawca powinien ubezpieczyç odpowiedzialnoÊç cywilnà swojà lub innego podmio-
tu, z tytu∏u szkód b´dàcych nast´pstwem b∏´dów projektowych, b∏´dnie sporzà-
dzonej dokumentacji itp. Okres ubezpieczenia powinien obejmowaç co najmniej
okres realizacji umowy, w tym w szczególnoÊci okres, w którym przewidziane jest
wykonanie ca∏oÊci prac projektowo-dokumentacyjnych. Ubezpieczenie mo˝e byç
oparte na nast´pujàcych za∏o˝eniach: wypadkiem ubezpieczeniowym (momen-
tem decydujàcym o odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela) b´dzie dzia∏anie lub za-
niechanie projektanta w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego
wynik∏a szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którà odpowiedzial-
ny jest projektant. Roszczenie mo˝e byç zg∏oszone przed up∏ywem terminu
przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Suma gwarancyjna winna wy-
nosiç, nie mniej ni˝ 10% wartoÊci umowy, a udzia∏ w∏asny/franszyza redukcyjna
nie wi´cej ni˝ 10 000 PLN (s∏ownie: dziesi´ç tysi´cy z∏otych).

4.3. Dokumentacja projektowa
Zgodnie z OWU wykonawca b´dzie odpowiedzialny za przygotowanie doku-

mentacji projektowej robót budowlanych w zakresie podanym w programie funk-
cjonalno-u˝ytkowym i w umowie. Przypomnijmy, ˝e pkt 1.1.31. OWU stanowi, i˝e
zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez wykonawc´:
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• projektu koncepcyjnego i uzyskaniu dla niego akceptacji zamawiajàcego (za-
rzàdzajàcego realizacjà umowy);

• projektu budowlanego i uzyskanie dla niego akceptacji zamawiajàcego (zarzà-
dzajàcego realizacjà umowy), opinii i uzgodnieƒ od instytucji i w∏adz oraz uzy-
skanie pozwolenia na budow´;

• rysunków, opisów i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptacji
zarzàdzajàcego umowà przed ich skierowaniem na budow´.

Je˝eli dokumentacja projektowa obejmuje tak˝e projekt budowlany, to wyko-
nawca b´dzie odpowiedzialny równie˝ za uzyskanie pozwolenia na budow´. Aby
wykonawca móg∏ wystàpiç z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budo-
w´ i zatwierdzeniu projektu budowlanego, musi otrzymaç stosowne pe∏nomoc-
nictwo od zamawiajàcego do dzia∏ania w jego imieniu. W OWU powtórzono za
pkt 1.1.31. obowiàzek uzyskania przez wykonawc´ aprobat i zatwierdzeƒ osób
trzecich dla opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, je˝eli
jest to wymagane.

Sporzàdzona dokumentacja projektowa wymaga zatwierdzenia przez zarzà-
dzajàcego – szczegó∏owe terminy zatwierdzeƒ poszczególnych cz´Êci prac projek-
towych okreÊlono w pkt 3.1. OWU. Ustalenia pkt 1.16.3. OWU nale˝y rozpatry-
waç ∏àcznie z pkt 3.1. OWU. Dotyczy to uzgodnienia kompletnej dokumentacji
projektowej. Wykonawca przed∏o˝y wykonanà dokumentacj´ projektowà przed-
stawiajàcà proponowane roboty budowlane zarzàdzajàcemu, który ustosunkuje
si´ do niej w ciàgu 21 dni od jej dostarczenia. 

Zgodnie z umowà zarzàdzajàcy dokonujàc weryfikacji dokumentacji projekto-
wej, b´dzie bada∏ jej zgodnoÊç z programem funkcjonalno-u˝ytkowym i opraco-
wanymi przez wykonawc´ specyfikacjami technicznymi. Zarzàdzajàcy zaaprobuje
t´ dokumentacj´, je˝eli b´dzie zgodna z programem funkcjonalno-u˝ytkowym
i specyfikacjami technicznymi.

Poniewwwa˝ umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
obejmuje wykonanie dwóch dzie∏, a konkretyzacja i indywidualizacja przedmio-
tu zamówienia jest dokonywana przez wykonawc´, umowa zosta∏a sporzàdzona
jako warunkowa. W pkt 4.16.4. OWU ustalono, ˝e ˝adna cz´Êç robót budowla-
nych nie zostanie rozpocz´ta, dopóki zarzàdzajàcy nie zaaprobuje odpowiedniej
dokumentacji projektowej. Celem tego ustalenia jest ograniczenie dowolnoÊci
wykonawcy i umo˝liwienie zamawiajàcemu zbadania dokumentacji projektowej
pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlonymi w SIWZ.

Umowa stanowi równie˝, ˝e aprobata zarzàdzajàcego nie b´dzie mia∏a wp∏y-
wu na odpowiedzialnoÊç wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robót budowlanych oraz ponownie przywo∏uje, ˝e za szkody spowo-
dowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada wykonawca.
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5. Wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie wykonawcy
W umowie typu C znajdujà zastosowanie ustalenia i komentarz do nich poda-

ne jak dla umowy typu B.

7.4. Przewodnik po wytycznych do opracowania cz´Êci umowy
okreÊlajàcej przedmiot zamówienia

„Art. 29 ust. 1 Pzp nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzek opisania
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà dosta-
tecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ, uwzgl´dnienia wszystkich wymagaƒ
i okolicznoÊci mogàcych mieç wp∏yw na sporzàdzenie oferty. Zapis ten s∏u˝y reali-
zacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie, zasady równego
dost´pu do zamówienia, wyra˝onych art. 7 ust. 1 ustawy. Bioràc pod uwag´ zapis
art. 29 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç
w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´, wystarczy do stwierdzenia
faktu nieprawid∏owoÊci w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczno-
Êci z prawem, jedynie zaistnienie mo˝liwoÊci utrudniania uczciwej konkurencji po-
przez zastosowanie okreÊlonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaÊ realne-
go uniemo˝liwienia takiej konkurencji. Zgodnie z wyrokiem Zespo∏u Arbitrów
z 18 grudnia 2003 r. zamawiajàcy powinien unikaç wszelkich sformu∏owaƒ lub pa-
rametrów, które by wskazywa∏y na konkretny wyrób albo na konkretnego wyko-
nawc´. Nie mo˝na mówiç o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji,
gdy przedmiot zamówienia okreÊlony jest w sposób wskazujàcy na konkretny pro-
dukt, przy czym produkt ten nie musi byç nazwany przez zamawiajàcego – wystar-
czy, ˝e wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia okreÊlone sà tak, ˝e aby je
spe∏niç, oferent musi dostarczyç jeden konkretny produkt (wyrok Zespo∏u Arbi-
trów z 30 grudnia 2003 r.)”. – Opinia UZP, publikacja www.uzp.gov.pl.

Ustawa Pzp dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie zna-
ków towarowych, patentów lub pochodzenia tylko w przypadku gdy spe∏nione sà
∏àcznie dwie przes∏anki. Uzasadnia to specyfika przedmiotu zamówienia i nie
mo˝na opisaç przedmiotu zamówienia za pomocà dostatecznie dok∏adnych okre-
Êleƒ, a wskazaniu takiemu towarzyszà wyrazy „lub równowa˝ne”. Je˝eli obie oko-
licznoÊci nie sà spe∏nione, opisanie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem zna-
ku, patentu lub pochodzenia stanowi ra˝àce naruszenie przepisów Pzp.

W przepisach Pzp w szczególny sposób potraktowano zamówienia, których
przedmiotem sà roboty budowlane.
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Art. 31 Pzp stanowi, ˝e, je˝eli przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, zamawiajàcy opisuje przedmiot zamó-
wienia na roboty budowlane za pomocà dokumentacji projektowej oraz specyfi-
kacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast je˝eli
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu PB, zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà pro-
gramu funkcjonalno-u˝ytkowego.

Brak w ustawie wskazania, jak powinien zostaç opisany przedmiot zamówienia
w przypadku gdy jest nim realizacja obiektu budowlanego, w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, za pomocà dowolnych Êrodków, zgodnie z wymaganiami okre-
Êlonymi przez zamawiajàcego.

Przyst´pujàc do zorganizowania procesu budowlanego, zamawiajàcy, jako in-
westor na podstawie art. 18 PB, powinien zapewniç zorganizowanie procesu bu-
dowy z uwzgl´dnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia, a w szczególnoÊci zapewniç:
• opracowanie projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
• obj´cie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
• opracowanie planu bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia,
• wykonanie i odbiór robót budowlanych,
• w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót bu-

dowlanych lub warunkami gruntowymi – nadzorowanie wykonywania robót
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Pzp dopuszcza trzy mo˝liwoÊci zapewnienia przez zamawiajàcego wy-
konania zobowiàzaƒ na∏o˝onych na niego przez Prawo budowlane. 

Pierwsza – gdy zamawiajàcy udziela zamówienia publicznego w odr´bnym po-
st´powaniu na dokumentacj´ projektowà i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót i odr´bnym na roboty budowlane.

Druga – gdy zamawiajàcy w jednym post´powaniu udziela zamówienia na za-
projektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Trzecia – gdy zamawiajàcy wybiera podmiot, który w jego imieniu zorganizuje
proces budowlany, którego celem jest realizacja obiektu budowlanego. Przedmio-
tem zamówienia mo˝e byç, oprócz zaprojektowania i wykonania obiektu budow-
lanego, np. pozyskanie dzia∏ki na jego budow´, nadzór nad jego wykonaniem.

Mo˝liwe jest równie˝ w ka˝dym z ww. przypadków wy∏àczenie z przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane niektórych dostaw niezb´dnych do wykonania
tych robót, wybór ich dostawcy w odr´bnym post´powaniu na udzielenie zamó-
wienia i oddanie do dyspozycji przedmiotu dostawy wybranemu wykonawcy ro-
bót budowlanych.
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Wzory umów na roboty budowlane przedstawione we wzorcowych dokumentach
zosta∏y dostosowane do powy˝szych sposobów organizacji procesu budowlanego.

Umowy typu A i B przewidziano dla pierwszego sposobu, umow´ typu C mo˝-
na wykorzystaç dla drugiego i – po dokonaniu odpowiednich zmian rozszerzajà-
cych zakres czynnoÊci przewidzianych dla wykonawcy – równie˝ dla trzeciego spo-
sobu wykonania robót budowlanych.

W zale˝noÊci od wybranego sposobu wykonania robót budowlanych zamawia-
jàcy odmiennie opisuje przedmiot zamówienia. Dla zapewnienia ujednolicenia
i zachowania poziomu uszczegó∏owienia opisu przedmiotu zamówienia na pod-
stawie delegacji wynikajàcej z art. 31 ust. 4 Pzp, minister infrastruktury 2 wrzeÊnia
2004 r. wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072), zwane dalej „Rozporzàdzeniem”.

Ustawa i Rozporzàdzenie stanowià, ˝e opis przedmiotu zamówienia dla umo-
wy typu A i B, stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robót. Zakres dokumentacji projektowej ka˝dorazowo ustala za-
mawiajàcy, bioràc pod uwag´ tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wy-
magania dotyczàce post´powania poprzedzajàcego rozpocz´cie robót budowla-
nych wynikajàce z PB. 

7.4.1. Dokumentacja projektowa

Strona tytu∏owa dokumentacji projektowej powinna zawieraç w szczególnoÊci:
• nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego;
• adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
• w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówie-

nia, nazwy i kody grup robót, klas robót lub kategorii robót;
• nazw´ i adres zamawiajàcego; 
• spis zawartoÊci dokumentacji projektowej;
• nazw´ i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujàcych

cz´Êci sk∏adowe dokumentacji projektowej oraz dat´ opracowania.

Wzory umów typu A i B przedstawione we wzorcowych dokumentach opra-
cowano dla przypadków, gdy przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane, dla
których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow´. Jako wymagane cz´Êci
sk∏adowe dokumentacji projektowej Rozporzàdzenie wymienia wówczas: pro-
jekt budowlany w zakresie uwzgl´dniajàcym specyfik´ robót budowlanych, pro-
jekty wykonawcze, przedmiar robót oraz informacj´ dotyczàcà bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podsta-
wie odr´bnych przepisów.
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Je˝eli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia
z wolnej r´ki lub w istotnych postanowieniach umowy przyj´to zasad´ wyna-
grodzenia rycza∏towego, dokumentacja projektowa mo˝e nie obejmowaç
przedmiaru robót.

Poszczególne cz´Êci sk∏adowe dokumentacji projektowej powinny byç odr´b-
nymi opracowaniami, w których zostanà wydzielone tomy zgodnie z przyj´tà sys-
tematykà podzia∏u robót budowlanych. W ka˝dym tomie wszystkie strony powin-
ny byç trwale spi´te i opatrzone numeracjà.

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno poprzedzaç sporzàdzenie
dla przedsi´wzi´cia budowlanego systematyki robót budowlanych sk∏adajàcych
si´ na to przedsi´wzi´cie. Wytycznà do sporzàdzenia tej systematyki powinny sta-
nowiç grupy, klasy lub kategorie robót budowlanych okreÊlone we Wspólnym
S∏owniku Zamówieƒ (dalej „CPV”).

Ustalenie tej systematyki jest wype∏nieniem obowiàzku wynikajàcego z art. 30
ust. 7 Pzp nakazujàcego stosowanie do opisu przedmiotu zamówienia nazw i ko-
dów okreÊlonych w CPV. 

Wspólny S∏ownik Zamówieƒ dzieli dzia∏ „Budownictwo” na cztery grupy:
Grupa 451 – obejmujàca przygotowanie terenu pod budow´,
Grupa 452 – obejmujàca wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub

ich cz´Êci w zakresie in˝ynierii làdowej i wodnej, 
Grupa 453 – obejmujàca wykonywanie instalacji budowlanych oraz 
Grupa 454 – obejmujàca wykoƒczeniowe roboty budowlane. 

W ramach Grupy 451 sklasyfikowane sà m.in.: rozbiórki, usuwanie wierzch-
nich warstw gleby, makroniwelacja, rekultywacja gleby, roboty wykopaliskowe,
kszta∏towanie terenów zielonych, roboty ziemne, roboty w zakresie przygotowa-
nia placu budowy itp. Grupa 452 obejmuje roboty zwiàzane z wykonaniem kon-
strukcji wszystkich obiektów przewidzianych w projekcie zagospodarowania
dzia∏ki lub terenu, zarówno budynków, jak i budowli, ale tak˝e sieci uzbrojenia te-
renu, dróg, parkingów, zieleni, chodników, Êcie˝ek, fontann, drobnych form ar-
chitektonicznych. Do Grupy 453 nale˝y wykonywanie wszelkich instalacji wyst´-
pujàcych w realizowanych obiektach lub jako samodzielne roboty zwiàzane z wy-
konywaniem okreÊlonych instalacji. Natomiast w ramach Grupy 454 roboty wy-
koƒczeniowe w zakresie obiektów budowlanych – m.in.: prace tynkarskie, instala-
cja drzwi i okien, instalacja podwieszonych sufitów, instalacja Êcianek dzia∏owych,
k∏adzenie pod∏óg, p∏ytek, tapet, szklenie, malowanie, k∏adzenie paneli, nak∏ada-
nie ok∏adzin Êciennych (glazury terakoty), ok∏adzin ochronnych, cynkowanie, in-
stalacja mebli wbudowanych itp.

W za∏àczniku nr 4.1-1 do Rozdzia∏u 14 wytyczne opracowania cz´Êci umowy
okreÊlajàcych przedmiot zamówienia „(fr.g.) podano przyk∏ad klasyfikacji robót
budowlanych w oparciu o CPV dla przedsi´wzi´cia polegajàcego na budowie
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obiektów kubaturowych. Przyj´ty sposób klasyfikacji powinien byç utrzymany we
wszystkich cz´Êciach sk∏adowych dokumentacji projektowej i specyfikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robót.

Zakres informacji zawartych w poszczególnych cz´Êciach sk∏adowych doku-
mentacji projektowej okreÊlajà odpowiednio przepisy Pzp i PB. Projekt budow-
lany musi byç opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 PB oraz szczegó-
∏owoÊci zgodnej z rozporzàdzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Projekty wykonawcze powinny uzupe∏niaç i uszczegó∏awiaç projekt budowla-
ny w zakresie i stopniu dok∏adnoÊci niezb´dnym do sporzàdzenia przedmiaru ro-
bót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc´ i realiza-
cji robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny zawieraç rysunki w skali
uwzgl´dniajàcej specyfik´ zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków
w projekcie budowlanym wraz z wyjaÊnieniami opisowymi, które dotyczà infor-
macji o podziale obiektu na cz´Êci, wymagaƒ w zakresie rozwiàzaƒ budowlano-
-konstrukcyjnych i materia∏owych, detali architektonicznych oraz urzàdzeƒ bu-
dowlanych oraz instalacji i wyposa˝enia technicznego w zakresie, w jakim na ry-
sunkach projektu budowlanego nie sà wystarczajàce dla potrzeb przygotowania
oferty i realizacji robót budowlanych. 

Rozporzàdzenie nakazuje, aby projekty wykonawcze, w zale˝noÊci od zakresu
i rodzaju robót budowlanych stanowiàcych przedmiot zamówienia, zosta∏y opra-
cowane osobno dla: 
• robót obejmujàcych przygotowanie terenu pod budow´;
• robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-

nych;
• robót w zakresie instalacji budowlanych;
• robót zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu.

Oznacza to, ˝e je˝eli przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane miesz-
czàce si´ we wszystkich ww. zakresach, zamawiajàcy ma obowiàzek zapewniç
sporzàdzenie minimum czterech projektów wykonawczych. Wymagania doty-
czàce formy projektów wykonawczych przyjmuje si´ odpowiednio jak dla pro-
jektu budowlanego.

7.4.2. Przedmiar robót

Cz´Êcià sk∏adowà dokumentacji projektowej okreÊlajàcà iloÊci robót budowla-
nych obj´tych przedmiotem zamówienia jest przedmiar robót. Powinien on za-
wieraç zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolej-
noÊci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegó∏owym opisem lub wska-
zaniem podstaw ustalajàcych szczegó∏owy opis oraz wskazaniem w∏aÊciwych spe-
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cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloÊci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmia-
ru robót mo˝na nie opracowywaç, je˝eli zamówienie na roboty budowlane jest
udzielane w trybie z wolnej r´ki lub w istotnych postanowieniach umowy przyj´-
to zasad´ wynagrodzenia rycza∏towego.

Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar robót musi sk∏adaç si´ z kar-
ty tytu∏owej, spisu dzia∏ów przedmiaru robót i tabeli przedmiaru robót.

Karta tytu∏owa przedmiaru robót powinna zawieraç nast´pujàce informacje:
• nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego; 
• w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówie-

nia – nazwy i kody: grup, klas, kategorii robót ustalonych wed∏ug CPV; 
• adres obiektu budowlanego;
• nazw´ i adres zamawiajàcego;
• dat´ opracowania przedmiaru robót.

Spis dzia∏ów przedmiaru robót powinien przedstawiaç podzia∏ wszystkich ro-
bót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wed∏ug CPV.

Dalszy podzia∏ przedmiaru robót musi zostaç opracowany wed∏ug ustalonej
przez zamawiajàcego systematyki indywidualnej lub na podstawie systematyki sto-
sowanej w publikacjach zawierajàcych kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych.

W przypadku robót budowlanych dotyczàcych wielu obiektów spisem dzia∏ów
nale˝y objàç dodatkowo podzia∏ ca∏ej inwestycji na obiekty budowlane. Przedmiar
robót powinien odzwierciedlaç podzia∏ obiektu budowlanego na cz´Êci sk∏adowe,
oddzielnie odbierane i op∏acane przez zamawiajàcego. 

Grupa robót dotyczàca przygotowania terenu powinna stanowiç odr´bny dzia∏
przedmiaru dla wszystkich obiektów.

Tabele przedmiaru robót winny zawieraç pozycje przedmiarowe odpowiadajà-
ce robotom podstawowym rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wy-
konaniu sà mo˝liwe do odebrania pod wzgl´dem iloÊci i wymogów jakoÊciowych
oraz uwzgl´dniajà przyj´ty stopieƒ scalenia robót.

Dla ka˝dej pozycji w tabeli przedmiaru robót nale˝y podaç nast´pu-
jàce informacje:
• numer pozycji przedmiaru;
• kod pozycji przedmiaru, okreÊlony zgodnie z ustalonà indywidualnie systema-

tykà robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajàcych kosztoryso-
we normy nak∏adów rzeczowych; 

– 275 –



• numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
zawierajàcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

• nazw´ i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia iloÊci jednostek miary dla po-
zycji przedmiarowej;

• jednostk´ miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 
• iloÊç jednostek miary pozycji przedmiaru.

Typowa tabela przedmiaru robót wed∏ug rozporzàdzenia powinna wyglàdaç tak:

Nr pozycji Kod pozycji Nr STWiOR Nazwa i opis Jednostka IloÊç
przedmiaru przedmiaru (zawierajàcej pozycji przedmiaru miary jednostek

(publikacje, wymagania oraz obliczenia miary
indywidualna dla danej jednostek miary
systematyka) pozycji wed∏ug zasad

przedmiaru) okreÊlonych
w STWiOR

IloÊci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byç wyliczone na pod-
stawie rysunków zamieszczonych w dokumentacji projektowej, wy∏àcznie w spo-
sób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych. Jednostki miar poszczególnych pozycji przedmiaru
powinny odpowiadaç jednostkom okreÊlonym i dopuszczonym w Mi´dzynarodo-
wym Systemie (SI) i zastosowanym w pozosta∏ych cz´Êciach sk∏adowych doku-
mentacji projektowej. Przedmiar robót nale˝y odczytywaç ∏àcznie ze wszystkimi
innymi cz´Êciami dokumentacji projektowej, a wi´c opisami i rysunkami zawar-
tymi w projektach budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjami techniczny-
mi wykonania i odbioru robót. W przypadku rozbie˝noÊci pomi´dzy przedmia-
rem a projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót nale-
˝y przyjmowaç, ˝e wià˝àcymi sà iloÊci i warunki wykonania robót wynikajàce
z projektów i specyfikacji technicznych. Przedmiar robót nie powinien obejmo-
waç ˝adnych robót nieuwidocznionych na rysunkach projektu wykonawczego.
Roboty tymczasowe zasadniczo nie powinny byç ujmowane w tabelach przedmia-
ru robót, chyba ˝e ich wartoÊç i specyfika, zdaniem projektanta, uzasadniajà ko-
niecznoÊç ich odr´bnego wycenienia. Jako roboty tymczasowe okreÊla si´ robo-
ty, które sà projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót
podstawowych, ale nie sà przekazywane zamawiajàcemu i sà usuwane po wyko-
naniu robót podstawowych. 

Przyk∏adowe tabele przedmiaru robót i przyk∏ady opisu robót w pozycjach
przedmiaru autorzy Wzorcowych dokumentów umieÊcili w cz´Êci dotyczàcej Opi-
su sposobu obliczania ceny oferty na roboty budowlane.
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W wymaganiach zawartych w Rozporzàdzeniu odnoÊnie do sposobu opraco-
wania przedmiaru robót nie ma obowiàzku zamieszczania informacji dotyczàcych
wskazania jakichkolwiek podstaw normowych lub kalkulacji szczegó∏owej do ob-
liczenia pracoch∏onnoÊci robót, zu˝ycia sprz´tu i wykorzystania wyrobów budow-
lanych. Pozycje przedmiaru odpowiadajàce robotom podstawowym mo˝na usta-
laç wg ró˝nego stopnia scalania robót (agregacji) i indywidualnej klasyfikacji usta-
lonej przez zamawiajàcego i mogà one, ale nie muszà, odpowiadaç robotom okre-
Êlonym w katalogach (KNR, KNNR, KSNR itp.) i przyj´tych w nich poziomach
agregacji. Przyj´cie jako systematyki bazy katalogowej KNR, KNNR nie powinno
narzucaç wykonawcy technologii (sposobu) wykonania robót – t´ rol´ w opisie
przedmiotu zamówienia pe∏nià specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bót. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych zawierajàcych kosztorysowe normy
nak∏adów rzeczowych oraz opisów robót z tych katalogów nie oznacza zobowià-
zania wykonawcy do sporzàdzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienio-
nà podstawà normatywnà. Przyj´cie szczegó∏owych opisów z katalogów lub wska-
zanie tych katalogów jako podstaw ustalajàcych szczegó∏owe opisy wymaga ka˝-
dorazowo dok∏adnego sprawdzenia, czy nie zostanà naruszone przepisy art. 29
ustawy Pzp dotyczàce opisu przedmiotu zamówienia i czy przyj´ty w opisie spo-
sób wykonania robót odpowiada specyfikacjom technicznym odpowiadajàcym po-
szczególnym pozycjom przedmiaru.

Opisy pozycji przedmiaru powinny byç krótkie, a ich celem powinno byç w za-
sadzie tylko umo˝liwienie ich identyfikacji na rysunkach projektów wykonaw-
czych i w specyfikacjach technicznych.

7.4.3. Informacja dotyczàca bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia

Dla wskazanych w PB robót budowlanych szczególnych ze wzgl´du na specy-
fik´ projektowanego obiektu budowlanego zamawiajàcy winien zapewniç
sporzàdzenie przez projektanta informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia, która zostanie uwzgl´dniona przez kierownika budowy w planie bezpie-
czeƒstwa i ochrony zdrowia. Informacja winna uwzgl´dniaç warunki rozporzàdze-
nia ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczàcej
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z art. 21a ust. 1a PB plan bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia na budo-
wie, zwany dalej „BIOZ”, sporzàdza lub zapewnia jego sporzàdzenie kierownik
budowy lub robót, je˝eli:
• w trakcie budowy b´dzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajów robót

budowlanych wymienionych poni˝ej lub
• przewidywane roboty budowlane majà trwaç d∏u˝ej ni˝ 30 dni roboczych i jed-

noczeÊnie b´dzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub
pracoch∏onnoÊç planowanych robót b´dzie przekraczaç 500 osobodni.
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W planie BIOZ nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ nast´pujàcych rodzajów
robót budowlanych:
• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie

wysokie ryzyko powstania zagro˝enia bezpieczeƒstwa i zdrowia ludzi,
a w szczególnoÊci przysypania ziemià lub upadku z wysokoÊci;

• przy prowadzeniu których wyst´pujà dzia∏ania substancji chemicznych lub
czynników biologicznych zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu i zdrowiu ludzi;

• stwarzajàcych zagro˝enie promieniowaniem jonizujàcym;
• prowadzonych w pobli˝u linii wysokiego napi´cia lub czynnych linii komunika-

cyjnych;
• stwarzajàcych ryzyko utoni´cia pracowników;
• prowadzonych w studniach, pod ziemià i w tunelach;
• wykonywanych przez kierujàcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
• wykonywanych w kesonach, z atmosferà wytwarzanà ze spr´˝onego powietrza;
• wymagajàcych u˝ycia materia∏ów wybuchowych;
• prowadzonych przy monta˝u i demonta˝u ci´˝kich elementów prefabrykowa-

nych.

Aby kierownik budowy móg∏ sporzàdziç plan BIOZ, musi otrzymaç od
projektanta dokument okreÊlony w PB jako informacja dotyczàca bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia. Dokument ten w szczególnoÊci powinien zawieraç: 
• zakres robót dla ca∏ego zamierzenia budowlanego i kolejnoÊç realizacji po-

szczególnych obiektów; 
• wykaz istniejàcych obiektów budowlanych, wskazanie elementów zagospoda-

rowania dzia∏ki lub terenu, które mogà stwarzaç zagro˝enie dla bezpieczeƒ-
stwa i zdrowia ludzi; 

• wskazanie sposobu prowadzenia instrukta˝u pracowników przed przystàpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

• wskazanie Êrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajàcych niebez-
pieczeƒstwom wynikajàcym z wykonywania robót w strefach szczególnego za-
gro˝enia zdrowia lub w ich sàsiedztwie, w tym zapewniajàcych bezpiecznà
i sprawnà komunikacj´, umo˝liwiajàcà szybkà ewakuacj´ na wypadek po˝aru,
awarii i innych zagro˝eƒ.

Je˝eli nie zachodzi sytuacja okreÊlona w art. 21 a ust. 1a PB, zamawia-
jàcy nie musi zapewniç opracowania informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia.
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7.4.4. Program funkcjonalno-u˝ytkowy

W post´powaniach, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia powinien zostaç sporzàdzony
w postaci dokumentu okreÊlonego w Pzp jako program funkcjonalno-u˝ytkowy.
Art. 31 ust. 3 Pzp stanowi, ˝e program funkcjonalno-u˝ytkowy obejmuje opis za-
dania budowlanego, w którym podaje si´ przeznaczenie ukoƒczonych robót bu-
dowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architekto-
niczne, materia∏owe i funkcjonalne. Szczegó∏owa treÊç i forma programu funkcjo-
nalno-u˝ytkowego zosta∏a okreÊlona w rozporzàdzeniu ministra infrastruktury
z 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
,zwanego dalej „rozporzàdzeniem w sprawie dokumentacji i specyfikacji”. Zakres
informacji podanych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym musi umo˝liwiç za-
mawiajàcemu obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych i planowanych
kosztów prac projektowych, natomiast wykonawcy sporzàdzenie oferty, w tym
w szczególnoÊci obliczenie jej ceny. W trakcie wykonania zamówienia program
funkcjonalno u˝ytkowy powinien stanowiç szczegó∏owe wytyczne dla projektan-
tów opracowujàcych dokumentacj´ projektowà umo˝liwiajàcà wykonanie robót
budowlanych zgodnie z wymaganiami zamawiajàcego. 

Opis wymagaƒ zamawiajàcego w programie funkcjonalno-u˝ytkowym powi-
nien zostaç usystematyzowany wed∏ug struktury systemu klasyfikacji CPV. Je˝e-
li wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia, zamawiajàcy powinien rów-
nie˝ dokonaç podzia∏u obj´tych programem funkcjonalno-u˝ytkowym grup ro-
bót na klasy i kategorie.

Ze wzgl´du na fakt, ˝e program funkcjonalno-u˝ytkowy b´dzie stanowi∏ pod-
staw´ obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych, zamawiajàcy ustalajàc
systematyk´ robót budowlanych powinien braç pod uwag´ równie˝ przepisy roz-
porzàdzenia ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreÊlenia metod
i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlo-
nych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym.

Wynika z niego obowiàzek stosowania przy ustalaniu sk∏adników kosztów (do
obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych) struktury systemu klasyfika-
cji CPV. Zgodnie z tym przepisem obowiàzek ten dotyczy wszystkich rodzajów ro-
bót. Rozporzàdzenie z 18 maja 2004 r. dopuszcza stosowanie grup, klas lub katego-
rii robót okreÊlonych w S∏owniku CPV, a wybór systematyki podzia∏u robót uzale˝-
nia si´ od zakresu i rodzaju robót b´dàcych przedmiotem kalkulacji kosztów. 

Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporzàdzenia ministra infrastruktury z 18 maja
2004 r., je˝eli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budow´ w rozumie-
niu art. 3 pkt 3 ustawy z 9 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
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207, poz. 2016), to sk∏adniki kosztów, a wi´c i wymagana systematyka robót bu-
dowlanych, muszà odpowiadaç co najmniej grupom robót w rozumieniu CPV
i obejmowaç:
• koszty robót przygotowujàcych teren;
• koszty robót budowy obiektów podstawowych;
• koszty robót instalacyjnych;
• koszty robót wykoƒczeniowych;
• koszty robót zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu i budowà obiektów po-

mocniczych.

Zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie dokumentacji i specyfikacji program
funkcjonalno-u˝ytkowy, który b´dzie stanowi∏ opis przedmiotu zamówienia, po-
winien sk∏adaç si´ ze strony tytu∏owej, cz´Êci opisowej i cz´Êci informacyjnej.

Strona tytu∏owa musi zawieraç:
• nazw´ zamówienia nadanà przez zamawiajàcego;
• adres obiektu budowlanego;
• nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót;
• nazw´ zamawiajàcego oraz jego adres;
• imiona i nazwiska osób opracowujàcych program funkcjonalno-u˝ytkowy.

Cz´Êç opisowa powinna sk∏adaç si´ z opisu ogólnego przedmiotu zamówienia
oraz opisu wymagaƒ zamawiajàcego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia powinien zawieraç informacje
obejmujàce dane dotyczàce:
• charakterystycznych parametrów okreÊlajàcych wielkoÊç obiektu/obiektów lub

zakresu robót budowlanych, wyra˝one w przyj´tych jednostkach odniesienia,
takich jak m, m2, m3, itp.;

• aktualnych uwarunkowaƒ wykonania przedmiotu zamówienia;
• ogólnych w∏aÊciwoÊci funkcjonalno-u˝ytkowych;
• szczegó∏owych w∏aÊciwoÊci funkcjonalno-u˝ytkowych wyra˝onych we wskaêni-

kach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych wg normy PN-ISO 9836: 1997
„W∏aÊciwoÊci u˝ytkowe w budownictwie. OkreÊlenie wskaêników powierzch-
niowych i kubaturowych”, jeÊli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.
W szczególnoÊci powinny zostaç okreÊlone:
• powierzchnie u˝ytkowe poszczególnych pomieszczeƒ wraz z okreÊleniem

ich funkcji;
• wskaêniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaênik okreÊlajàcy udzia∏

powierzchni ruchu w powierzchni netto;
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• inne powierzchnie, jeÊli nie sà pochodnà powierzchni u˝ytkowej opisanych
wczeÊniej wskaêników;

• okreÊlenie wielkoÊci mo˝liwych przekroczeƒ lub pomniejszenia przyj´tych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaêników.

Opis wymagaƒ zamawiajàcego w stosunku do przedmiotu zamówienia powi-
nien okreÊlaç, w zale˝noÊci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania do-
tyczàce przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wy-
koƒczenia, zagospodarowania terenu, wyposa˝enia budowlano-instalacyjnego.
Dla ka˝dego z tych elementów, je˝eli wyst´puje w zamówieniu, podaje si´ nie-
zb´dne do jego opisania cechy obiektu dotyczàce rozwiàzaƒ budowlano-kon-
strukcyjnych i wskaêników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru
robót budowlanych odpowiadajàce zawartoÊci specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót.

Cz´Êç informacyjna natomiast powinna zawieraç:
• dokumenty potwierdzajàce zgodnoÊç zamierzenia inwestycyjnego z ustalenia-

mi miejscowego planu zagospodarowania, które mogà mieç form´:
• decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
• decyzji o warunkach zabudowy;
• wypisu (zaÊwiadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, okreÊlajàcego wymagania dla inwestycji wynikajàce z miejsco-
wego planu zagospodarowania, z oznaczeniem na mapie granic terenu,
którego dotyczy dokument;

• oÊwiadczenie zamawiajàcego stwierdzajàce jego prawo do dysponowania nie-
ruchomoÊcià na cele budowlane;

• przepisy prawne i normy zwiàzane z projektowaniem i wykonaniem zamierze-
nia budowlanego;

• inne informacje i dokumenty niezb´dne do projektowania i wykonania robót
budowlanych, w tym w szczególnoÊci:
• kopi´ mapy zasadniczej;
• wyniki badaƒ gruntowo-wodnych na terenie dzia∏ki dla potrzeb posadowie-

nia obiektów;
• zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków;
• inwentaryzacj´ zieleni i ewentualne wytyczne konserwatora przyrody;
• dane dotyczàce zanieczyszczeƒ atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Êrodo-
wiska;

• ewentualne pomiary ruchu drogowego, ha∏asu i innych ucià˝liwoÊci;
• inwentaryzacj´ lub dokumentacj´ obiektów budowlanych, je˝eli podlegajà

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub
remontom w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urzàdzeƒ tech-
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nologicznych, a tak˝e wskazania inwestora dotyczàce zachowania urzàdzeƒ
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek;

• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyj-
ne zwiàzane z przy∏àczeniem obiektu do istniejàcych sieci: wodociàgowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych;

• dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiàzane z budowà i jej
przeprowadzeniem.

W uproszczeniu mo˝na stwierdziç, ˝e cz´Êç informacyjna powinna stanowiç
opis stanu istniejàcego terenu, na którym b´dà wykonywane roboty budowlane,
a cz´Êç opisowa okreÊlaç, w jaki sposób zamawiajàcy chcia∏by ten teren zagospo-
darowaç. Co do zasady rozporzàdzenie w sprawie dokumentacji i specyfikacji nie
przewiduje obowiàzku zamieszczenia w programie funkcjonalno-u˝ytkowym ja-
kichkolwiek rysunków przedstawiajàcych przysz∏e zamierzenie budowlane, a tym
samym nie nak∏ada na zamawiajàcego obowiàzku sporzàdzenia np. jego koncep-
cji architektoniczno-urbanistycznej. Rozporzàdzenie w sprawie dokumentacji
i specyfikacji nie okreÊla równie˝, jaki zakres prac projektowych powinien opra-
cowaç przysz∏y projektant, aby w ramach umowy wymagany obiekt wybudowaç. 

Praktyka, z jakà mamy do czynienia przy sporzàdzaniu programów funkcjonal-
no-u˝ytkowych, wskazuje, ˝e wielu zamawiajàcych uwa˝a wy˝ej opisane rozwiàza-
nie za zbyt ma∏o szczegó∏owe, a nawet ryzykowne, i przed lub wraz z opracowa-
niem programów funkcjonalno-u˝ytkowych zleca opracowanie koncepcji przy-
sz∏ego zamierzenia budowlanego – szczególnie, gdy przedmiotem zamówienia
jest obiekt zawierajàcy technologi´ majàcà wp∏yw na przysz∏e rozwiàzania projek-
towe i kosztowe. Mo˝e to dotyczyç takich obiektów, jak np. oczyszczalnie, stacje
uzdatniania wody, zak∏ady produkcyjne, elektrownie, kryte p∏ywalnie. Na etapie
koncepcji zamawiajàcy mo˝e wówczas rozwa˝yç ró˝ne propozycje rozwiàzaƒ i wy-
braç jednà, którà wska˝e jako opis przedmiotu zamówienia. Nie nale˝y tego
uznaç za wad´ i niedopuszczone przepisem dzia∏anie zamawiajàcego.

Nale˝a∏oby raczej przyjàç za∏o˝enie, ˝e zakres programu funkcjonalno-u˝ytko-
wego opisany w rozporzàdzeniu w sprawie dokumentacji i specyfikacji jest zakre-
sem minimalnym, natomiast dopuszcza si´ jego rozszerzenie w sposób wynikajà-
cy z indywidualnych potrzeb lub sytuacji zamawiajàcego.

Takie rozwiàzanie wymaga wówczas wprowadzenia dodatkowych ustaleƒ
w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, niewymaganych rozporzàdzeniem w spra-
wie dokumentacji i specyfikacji, przede wszystkim dotyczàcych opracowanej
przez zamawiajàcego koncepcji lub projektu budowlanego planowanych obiek-
tów i zagospodarowania terenu, z których rysunki sà za∏àcznikami do programu
funkcjonalno-u˝ytkowego. Trzeba ustaliç, czy zamawiajàcy ˝àda zachowania
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wszystkich elementów przedstawionych rozwiàzaƒ projektowych, czy dopuszcza
odst´pstwa i w jakim zakresie, czy posiada prawa autorskie majàtkowe lub licen-
cj´ na korzystanie z nich. Nale˝y okreÊliç równie˝ zasady kontaktów z autorami
koncepcji lub projektu budowlanego i odp∏atnoÊci za ich us∏ugi. Wymagana b´-
dzie ka˝dorazowo ich zgoda na zmiany w przyj´tych rozwiàzaniach projektowych.
Te opracowania b´dà obj´te ochronà praw autorskich osobistych i zale˝nych.

Kolejna sprawa to okreÊlenie zakresu wymaganych prac projektowych jako
elementu programu funkcjonalno u˝ytkowego. Przyk∏adowo mo˝na je umieÊciç
w cz´Êci informacyjnej: Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwià-
zane z budowà i jej przeprowadzeniem lub poza programem, w obowiàzkach wy-
konawcy we wzorze umowy.

Ze wzgl´du na specyfik´ przedmiotu zamówienia (projekt +budowa) nale˝y
w programie funkcjonalno-u˝ytkowym dookreÊliç zakres wymaganych opraco-
waƒ projektowych z uwzgl´dnieniem ju˝ posiadanych przez zamawiajàcego. Na-
le˝y przy tym pami´taç, ˝e zakresy wymaganych opracowaƒ nie muszà byç to˝sa-
me z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu w sprawie dokumentacji i spe-
cyfikacji dla dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót. W przypadku post´powaƒ na zaprojektowanie i wykonanie ro-
bót budowlanych brak jest szczegó∏owych regulacji prawnych dotyczàcych formy
i zakresu prac projektowych koniecznych do wykonania. Odniesienie si´ ÊciÊle
do przepisów rozporzàdzenia w cz´Êci dotyczàcej dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wydaje si´ niezasadne, gdy˝ podnios∏oby koszt opra-
cowania o wykonanie elementów niepotrzebnych, uwzgl´dniajàc fakt, ˝e wyko-
nawca sporzàdza je dla siebie. Ponadto wykonanie tych opracowaƒ wed∏ug rygo-
rów wspomnianego rozporzàdzenia niepotrzebnie skomplikowa∏oby i opóêni∏o
rozpocz´cie budowy.

Przyk∏adowo, specyfikacje techniczne i projekty wykonawcze, w przeciwieƒ-
stwie do projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych opracowywanych
dla post´powaƒ obejmujàcych odr´bnie dokumentacj´ i roboty budowlane, mogà
zawieraç wskazanie i wymagania dla konkretnych wyrobów budowlanych zapro-
ponowanych przez wykonawc´. Zapewne nie b´dzie równie˝ potrzeby wykonania
przedmiarów robót. Zdaniem piszàcego b´dà zb´dne, gdy˝, po pierwsze, podnio-
sà cen´ oferty, a po drugie, przy wynagrodzeniu rycza∏towym, za elementy rozli-
czeniowe ustalone ju˝ na etapie post´powania o udzielenie zamówienia publicz-
nego, nie b´dà wykorzystane na etapie wykonania umowy.

Rozporzàdzenie w sprawie dokumentacji i specyfikacji stanowi, ˝e program
funkcjonalno-u˝ytkowy sporzàdza si´ w j´zyku polskim lub innym, w którym pro-
wadzone jest post´powanie. Nale˝y w nim wydzieliç tomy zgodnie z przyj´tà sys-
tematykà podzia∏u robót budowlanych. W ka˝dym tomie wszystkie strony powin-
ny byç trwale spi´te i ponumerowane.
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Zamawiajàcy powinien byç na bie˝àco zaanga˝owany w opracowanie progra-
mu funkcjonalno-u˝ytkowego, przekazujàc piszàcemu przygotowane wczeÊniej
dokumenty dotyczàce dozwolonego zagospodarowania terenu, prawa dyspono-
wania nieruchomoÊcià na cele budowlane, ekspertyzy, inwentaryzacje zieleni, in-
wentaryzacje lub dokumentacje istniejàcych budynków, wyniki badaƒ gruntowo-
wodnych i inne dokumenty niezb´dne do projektowania wymagane w cz´Êci in-
formacyjnej programu, podejmujàc decyzje b´dàce w jego w∏aÊciwoÊci oraz
uzgadniajàc proponowane warunki. W przypadku braku dokumentów wymaga-
nych w cz´Êci informacyjnej zamawiajàcy musi je pozyskaç przed opracowaniem
cz´Êci opisowej w drodze odr´bnych post´powaƒ lub czynnoÊci. Ani rozporzàdze-
nie w sprawie dokumentacji i specyfikacji, ani ˝aden inny akt prawny nie stawia
wymagaƒ w stosunku do osób, które mogà lub powinny byç autorami programu
funkcjonalno-u˝ytkowego. Najcz´Êciej opracowanie tego programu jest i b´dzie
zlecane projektantom, co wydaje si´ racjonalnym rozwiàzaniem ze wzgl´du na ich
przygotowanie merytoryczne i koniecznoÊç odwo∏ywania si´ w treÊci programu do
obowiàzujàcych norm i przepisów prawnych zwiàzanych z projektowaniem i wy-
konywaniem robót budowlanych.

W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót nieskompli-
kowanych pod wzgl´dem technicznym i niewymagajàcych pozwolenia na budow´,
program funkcjonalno-u˝ytkowy mo˝e byç w ca∏oÊci opracowany przez samego
zamawiajàcego.



Rozdzia∏ 8.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych. Zasady obliczania ceny
na roboty budowlane

8.1. Przewodnik po Specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych

Niezb´dnym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
sà specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

W rozporzàdzeniu w sprawie dokumentacji i specyfikacji specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robót zosta∏y zdefiniowane jako opracowania zawie-
rajàce w szczególnoÊci zbiory wymagaƒ w zakresie sposobu wykonania robót bu-
dowlanych, w∏aÊciwoÊci wyrobów budowlanych, oceny prawid∏owoÊci wykonania
poszczególnych robót, które sà niezb´dne do okreÊlenia standardu i jakoÊci
wykonania robót.

Zgodnie z rozporzàdzeniem w sprawie dokumentacji i specyfikacji,
w zale˝noÊci od stopnia skomplikowania robót, zamawiajàcy musi zapewniç opra-
cowanie:

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych rozumia-
nych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu sà mo˝liwe do odebra-
nia pod wzgl´dem iloÊci i wymogów jakoÊciowych oraz uwzgl´dniajà przyj´ty
stopieƒ scalenia robót
lub

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rodzajów robót wg przyj´tej
systematyki,
lub

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru grup robót.
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Ustalajàc dla specyfikacji systematyk´ robót wed∏ug CPV, zamawiajà-
cy powinien zapewniç jej zgodnoÊç z pozosta∏ymi cz´Êciami opisu przedmiotu za-
mówienia, uwzgl´dniajàc jednak obowiàzek, aby dla budowy w rozumieniu PB
(a wi´c dla wykonywania obiektu budowlanego w okreÊlonym miejscu, a tak˝e od-
budowy, rozbudowy, nadbudowy tego obiektu) opracowaç specyfikacje
z uwzgl´dnieniem ka˝dego rodzaju robót budowlanych co najmniej w podziale
szczegó∏owym wg grup CPV na:

• roboty zwiàzane z przygotowaniem terenu pod budow´ (Grupa 451);
• roboty zwiàzane ze wznoszeniem kompletnych obiektów budowlanych lub ich

cz´Êci oraz roboty w zakresie in˝ynierii làdowej i wodnej (Grupa 452);
• roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych (Grupa 453);
• roboty budowlane wykoƒczeniowe w zakresie obiektów budowlanych (Grupa 454).

Wymieniony uk∏ad grup robót nale˝y równie˝ stosowaç odpowiednio do opra-
cowania specyfikacji technicznych dla robót budowlanych polegajàcych na re-
moncie obiektu budowlanego.

Przyk∏adowe zestawienie szczegó∏owych specyfikacji technicznych dla obiektu bu-
dowlanego w podziale na grupy CPV zosta∏o przedstawione w za∏àczniku nr 1-2 do
Wzorcowej dokumentacji przetargowej dla robót budowlanych, w cz´Êci Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasady obliczania cen na ro-
boty budowlane. 

Wspólne wymagania dotyczàce robót budowlanych obj´tych przedmiotem za-
mówienia mogà byç uj´te w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót. Dla poszczególnych bran˝ wyst´pujàcych w ramach przedsi´wzi´cia zama-
wiajàcy winien zapewniç opracowanie szczegó∏owych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót. Niezale˝nie od rodzaju robót budowlanych rozporzà-
dzenie w sprawie dokumentacji i specyfikacji ustali∏o ramowy uk∏ad i jednocze-
Ênie minimalny zakres przedstawienia informacji w ka˝dej specyfikacji. 

Zamawiajàcy winien zapewniç, aby specyfikacja ogólna i ka˝da specy-
fikacja szczegó∏owa zawiera∏a co najmniej:

• cz´Êç ogólnà;
• wymagania dotyczàce w∏aÊciwoÊci wyrobów budowlanych oraz niezb´dne wy-

magania zwiàzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sk∏adowaniem i kontrolà jakoÊci. Poszczególne wymagania odniesione sà do
postanowieƒ norm;
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• wymagania dotyczàce sprz´tu i maszyn niezb´dnych lub zalecanych do wyko-
nania robót zgodnie z za∏o˝onà jakoÊcià;

• wymagania dotyczàce Êrodków transportu, opisujàce wymagania dla transpor-
tu stosowanych na budowie wyrobów budowlanych i sposobu ich transporto-
wania;

• wymagania dotyczàce wykonania robót, z podaniem sposobu wykoƒczenia po-
szczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó∏ów technologicz-
nych oraz niezb´dne informacje dotyczàc odcinków robót, przerw i ograni-
czeƒ, a tak˝e wymagania specjalne;

• opis dzia∏aƒ zwiàzanych z kontrolà, badaniami oraz odbiorem wyrobów i ro-
bót budowlanych w nawiàzaniu do dokumentów odniesienia, opisujàcy zasady
kontroli jakoÊci robót, sposób i cz´stotliwoÊç pomiarów i badaƒ, ocen´ wyni-
ków badaƒ;

• wymagania dotyczàce przedmiaru i obmiaru robót, z podaniem jednostek ob-
miarowych i zasad obmiaru;

• opis sposobu odbioru robót budowlanych, ustalajàcy zasady odbioru robót, od-
biorów robót zanikajàcych i ulegajàcych zakryciu, odbiorów cz´Êciowych, koƒ-
cowego i ostatecznego;

• opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszàcych, w tym
geodezyjnego wytyczania i inwentaryzacji powykonawczej;

• dokumenty odniesienia – dokumenty b´dàce podstawà do wykonania robót,
w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty tech-
niczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Cz´Êç ogólna ka˝dej specyfikacji powinna obejmowaç:

• nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego;
• przedmiot i zakres robót;
• wyszczególnienie i opis prac towarzyszàcych rozumianych jako prace niezb´d-

ne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacj´ powykonawczà oraz wyszcze-
gólnienie i opis robót tymczasowych;

• informacje o terenie budowy zawierajàce wszystkie niezb´dne dane istotne
z punktu widzenia organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich,
ochrony Êrodowiska, warunków bezpieczeƒstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunków dotyczàcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpie-
czenia chodników i jezdni;

• w zale˝noÊci od zakresu robót obj´tych przedmiotem zamówienia – nazwy
i kody grup robót, klas robót lub kategorii robót;

• okreÊlenia podstawowe obejmujàce definicje poj´ç i okreÊleƒ nigdzie wcze-
Êniej niezdefiniowanych, a wymagajàce zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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Forma specyfikacji
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny byç

odr´bnym opracowaniem, w którym nale˝y wydzieliç tomy zgodnie z przyj´tà sys-
tematykà podzia∏u robót budowlanych. Zalecono równie˝, aby w ka˝dym tomie
wszystkie strony by∏y trwale spi´te i ponumerowane.

Wyrok ZA z dnia 27maja 2005 r., sygn. UZP/ZO/0-1120/05:
„Zgodnie z art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

Prawo zamówieƒ publicznych [dalej jako: Pzp] zamawiajàcy opisuje przedmiot za-
mówienia na roboty budowlane za pomocà dokumentacji projektowej oraz specy-
fikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Brzmienie tego prze-
pisu jednoznacznie wskazuje, i˝ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ro-
bót jest podstawowym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty bu-
dowlane oraz integralnà cz´Êcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Do sporzàdzenia specyfikacji technicznych niezb´dne sà: projekt budowlany
i projekty wykonawcze, a tak˝e, aby zapewniç spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych
w art. 30 Pzp, informacje wynikajàce z polskich norm przenoszàcych europejskie
normy, wykazy norm innych paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, norm mi´dzynarodowych i systemów odniesienia ustanowionych
przez europejskie organy normalizacyjne, aprobaty techniczne europejskie i pol-
skie, Polskie Normy, warunki techniczne opracowane przez poszczególne firmy
dla nowych wyrobów i inne specjalistyczne wydawnictwa.

Obecnie w Polsce zosta∏y wydane publikacje, które mogà wspomóc autorów
w opracowaniu szczegó∏owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót. Przyk∏adowo mo˝na wymieniç publikacje wydane przez:
1. Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych – 10 tomów;
2. Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki INSTAL: Warunki tech-

niczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – 8 pozycji;
3. OÊrodek Wdro˝eƒ Ekonomiczno-Organizacyjnych PROMOCJA sp. z o.o.: Spe-

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 19 pozycji;
4. Wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego z 2005 r. – Dokumentacja i

specyfikacje w zamówieniach publicznych.

Analiza wymaganego zakresu, który powinien zostaç podany w treÊci specyfi-
kacji technicznych, wskazuje, ˝e tylko cz´Êç punktów mo˝e i powinna byç opraco-
wana w wyniku zlecenia na zewnàtrz, np. przez biuro projektowe, równolegle do
prac nad dokumentacjà projektowà. Do opracowania specyfikacji na bie˝àco po-
winien byç zaanga˝owany zamawiajàcy, przekazujàc piszàcemu specyfikacje usta-
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lenia i wymagania b´dàce w jego w∏aÊciwoÊci oraz uzgadniajàc proponowane roz-
wiàzania. Cz´Êç zakresu specyfikacji technicznych dotyczy ustaleƒ i wymagaƒ od-
powiadajàcych, w dotychczas przyj´tej praktyce budowlanej, istotnym postano-
wieniom umowy o roboty budowlane. Stàd w OWU cz´sto znajdujemy odwo∏ania
do informacji podanych w specyfikacjach. Ze wzgl´du na zakres danych koniecz-
nych do umieszczenia w specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót specyfi-
kacje powinny byç opracowane przed wykonaniem przedmiaru robót.

Ani rozporzàdzenie w sprawie dokumentacji i specyfikacji, ani ˝aden inny
akt prawny nie stawiajà wymagaƒ w stosunku do osób, które mogà lub powinny
byç autorami specyfikacji technicznych. Najcz´Êciej opracowanie specyfikacji
jest i b´dzie zlecane autorom dokumentacji projektowej, co wydaje si´ racjonal-
nym rozwiàzaniem, z odpowiednim uwzgl´dnieniem wy˝ej zawartych uwag.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót nieskompli-
kowanych pod wzgl´dem technicznym i niewymagajàcych pozwolenia na budo-
w´, specyfikacje techniczne mogà byç, oczywiÊcie, w ca∏oÊci opracowane przez
samego zamawiajàcego.

Wzorcowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych, w za∏àczniku
nr 1-1 do cz´Êci Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz zasady obliczania cen na roboty budowlane, zawiera mo˝liwy do zastosowa-
nia, po wprowadzeniu do niego informacji charakterystycznych dla obj´tego po-
st´powaniem zamówienia, wzorzec ogólnej specyfikacji technicznej. Jest to wzo-
rzec na tyle uniwersalny, ˝e bez dokonywania wi´kszych zmian mo˝e byç wykorzy-
stywany dla ka˝dego rodzaju robót budowlanych. Wprowadzajàc zmiany do tej
specyfikacji lub uzupe∏niajàc brakujàce dane, zamawiajàcy winien dopilnowaç,
aby by∏y zgodne z informacjami zawartymi w umowie i dokumentacji projektowej.

Poni˝ej podano wskazówki do wype∏nienia brakujàcych danych
w Ogólnej specyfikacji technicznej.

1. W cz´Êci OkreÊlenie przedmiotu zamówienia – 1.1.: Rodzaj, nazwa i lokaliza-
cja przedsi´wzi´cia budowlanego – nale˝y podaç dane wynikajàce z dokumen-
tacji projektowej. Jako rodzaj nale˝y wpisaç, czy przedmiot zamówienia obej-
muje zgodnie z PB roboty budowlane czy budow´, przebudow´, monta˝, roz-
biórk´ czy remont obiektu budowlanego. Nazwa – nale˝y wpisaç tà samà na-
zw´, którà wpisano w og∏oszeniu i SIWZ. Lokalizacja – nale˝y wpisaç adres,
numer dzia∏ki, na której b´dà wykonywane roboty budowlane.

2. W cz´Êci 1.2.: Uczestnicy procesu inwestycyjnego – na etapie sporzàdzania
SIWZ zamawiajàcy mo˝e wpisaç dane: dla zamawiajàcego – nazw´ i adres, in-
stytucji finansujàcej inwestycj´ – nazw´ i adres, organu nadzoru budowlanego-
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nazw´ i adres, zarzàdzajàcego budowà – imi´ i nazwisko, przysz∏ego u˝ytkow-
nika – nazw´ i adres, je˝eli nie jest nim zamawiajàcy. Natomiast po zawarciu
umowy w sprawie zamawiajàcego do specyfikacji b´dzie mog∏a byç wpisana
nazwa i adres wybranego wykonawcy.

3. W cz´Êci 1.3.: Charakterystyka przedsi´wzi´cia – na podstawie dokumentacji
projektowej lub programu funkcjonalno-u˝ytkowego zamawiajàcy powinien
wpisaç dane okreÊlajàce przeznaczenie obiektów i przyj´te rozwiàzania funk-
cjonalno-u˝ytkowe, a wi´c podaç w skróconej formie, kto b´dzie u˝ytkowni-
kiem obiektu, je˝eli wyst´puje podzia∏ robót na zadania i obiekty, rodzaje wy-
st´pujàcych robót.

4. W cz´Êci 1.4.: Dokumentacja techniczna okreÊlajàca przedmiot zamówienia
i stanowiàca podstaw´ do realizacji robót – zamawiajàcy winien zamieÊciç spis
projektów budowlanego i wykonawczych, spis przedmiarów robót i spis specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót, numer, dzieƒ wydania, i przez
kogo, decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budow´.

5. W cz´Êci 1.5.: Definicje i skróty – zamawiajàcy powinien umieÊciç, je˝eli jest to
niezb´dne do uzupe∏nienia treÊci specyfikacji, definicje i skróty niepodane
w OWU.

6. W cz´Êci 2.2.: Prowadzenie robót. Teren budowy – zamawiajàcy powinien po-
daç granice terenu budowy, okreÊlenie terenu przeznaczonego na zaplecze bu-
dowy z za∏àczeniem planu okreÊlajàcego jego granice, informacje o mo˝liwo-
Êciach korzystania z mediów, dane geodezyjne przywo∏ane w treÊci specyfika-
cji, inne wymagania wynikajàce z warunków miejscowych, charakterystyk´
okreÊlajàcà warunki wykonania robót, ewentualne przeszkody i utrudnienia.

7. W cz´Êci 2.3.: Projekt organizacji robót wraz z towarzyszàcymi dokumentami
– zamawiajàcy winien podaç dodatkowo specyficzne dla przedmiotu zamówie-
nia informacje umo˝liwiajàce wykonawcy opracowanie projektu organizacji
robót, szczegó∏owego harmonogramu robót i ich finansowania oraz programu
zapewnienia jakoÊci. W uzupe∏nieniu tych informacji powinien pomóc zama-
wiajàcemu projektant opracowujàcy dokumentacj´ projektowà.

8. W cz´Êci 2.4. i 2.5.: po zapoznaniu si´ z informacjami zawartymi w specyfikacji
ogólnej dotyczàcymi: Dokumentów budowy, zasad ich prowadzenia i przecho-
wywania, w tym dziennika budowy, ksià˝ki obmiarów, dokumentacji powyko-
nawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzàdzeƒ – zamawiajàcy, przed
zastosowaniem specyfikacji, winien sprawdziç ich zgodnoÊç z obowiàzujàcymi
przepisami prawa, wymaganiami dysponenta Êrodków finansowych, przyj´tà
formà wynagrodzenia, specyfikà budowy i dostosowaç do konkretnej sytuacji.

9. W cz´Êci 3.: Zarzàdzajàcy realizacjà umowy – zamawiajàcy winien podaç za-
kres pe∏nomocnictw, jakie otrzyma∏ zarzàdzajàcy do prowadzenia umowy. Za-
kres winien byç zgodny z postanowieniami OWU i SWU.

10.W cz´Êci 4.: Materia∏y i urzàdzenia oraz cz´Êci 5.: Sprz´t – zamawiajàcy winien
sprawdziç, czy przedstawione warunki dopuszczenia wyrobów budowlanych,
urzàdzeƒ i sprz´tu do stosowania na budowie odpowiadajà jego potrzebom, a
i je˝eli nie, dostosowaç je do swoich potrzeb.
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11.W cz´Êci 6.: Transport zamawiajàcy winien uzupe∏niç specyfikacj´ o informa-
cje, uzyskane np. od zarzàdcy dróg, dotyczàce mo˝liwoÊci zastosowania ró˝-
nych Êrodków transportu do prowadzenia robót i dowozu wyrobów budowla-
nych niezb´dnych do ich wykonania.

12.W cz´Êci 7.: Kontrola jakoÊci robót – zamawiajàcy powinien sprawdziç, czy
przedstawione warunki kontroli jakoÊci wykonanych robót gwarantujà dotrzy-
manie wymaganej jakoÊci i je˝eli nie, dostosowaç je do swoich potrzeb.

13.W cz´Êci 8.: Obmiary robót – zamawiajàcy winien dostosowaç treÊç specyfikacji
do przyj´tej formy wynagrodzenia. W specyfikacji podano ustalenia dla umowy
typu A; dla umów typu B i C, w których jako form´ wynagrodzenia przewidzia-
no rycza∏t, nie jest konieczne prowadzenie ksià˝ki obmiarów. Nale˝y jednak
w tej cz´Êci specyfikacji podaç, jakie b´dà zasady oceny faktycznego wykonania
robót, których zrealizowanie b´dzie mog∏o byç podstawà do odbiorów cz´Êcio-
wych, np. elementów robót lub procentowego zaawansowania robót. 

14.W cz´Êci 9.: Odbiory robót i podstawy p∏atnoÊci – zaleca si´ zamawiajàcemu
opracowanie formularzy umo˝liwiajàcych dokonywanie odbiorów prac i robót
zgodnie z warunkami umowy, które okreÊlono w OWU jako Formularze wy-
kazu robót wykonanych cz´Êciowo.

15.W cz´Êci 10.: Przepisy zwiàzane – zamawiajàcy winien podaç ogólne przepisy
i normy obowiàzujàce przy wykonywaniu umowy, majàc na wzgl´dzie fakt, ˝e
odr´bnie podano je dla ka˝dego rodzaju robót obj´tego szczegó∏owymi specy-
fikacjami technicznymi.

Obok ogólnej specyfikacji technicznej autorzy wzorcowych dokumentów w za-
∏àczniku 1-2 do cz´Êci Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz zasady obliczania cen na roboty budowlane przedstawili: Przyk∏ado-
we zestawienie szczegó∏owych specyfikacji technicznych dla obiektu kubaturowe-
go – budynku, a w za∏àczniku 1-3: Szczegó∏owe specyfikacje techniczne dla kon-
strukcji betonowych i ˝elbetowych.

8.2. Przewodnik po zasadach obliczania ceny oferty na roboty
budowlane

Zasady obliczania ceny oferty na roboty budowlane zawierajà wytyczne dla za-
mawiajàcego, w jaki sposób w SIWZ dokonaç opisu sposobu, w jaki wykonawca
obliczy cen´ oferty w zale˝noÊci od wybranej przez zamawiajàcego formy wyna-
grodzenia wykonawcy.

Do g∏ównych informacji, jakie zamawiajàcy winien podaç wykonawcy sporzà-
dzajàcemu ofert´ do obliczenia jej ceny, nale˝à zalecenia koniecznoÊci zawarcia
w cenie, podanej przez wykonawc´ w formularzu oferty, wyra˝onej w pieniàdzu
wartoÊci wszystkich wykonanych przez niego robót budowlanych i innych Êwiad-
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czeƒ stanowiàcych przedmiot zamówienia oraz koniecznoÊci uwzgl´dniania w ce-
nie oferty ryzyka, jakie niesie za sobà wybór przez zamawiajàcego formy wynagro-
dzenia za wykonanie umowy.

Zakres i treÊç informacji dotyczàcych opisu sposobu obliczenia tej ceny zale˝y
od ustalonej przez zamawiajàcego formy wynagrodzenia wykonawcy.

8.2.1. Wynagrodzenie kosztorysowe

Przy przyj´ciu wynagrodzenia kosztorysowego, do wykorzystania
w przypadku umowy typu A:
• zamawiajàcy musi przekazaç wykonawcy wykaz planowanych prac stanowià-

cych podstaw´ obliczenia kosztów realizacji przedsi´wzi´cia. Prace te winny
obejmowaç roboty budowlane i inne Êwiadczenia wykonawcy okreÊlone na
podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót i warunków umowy; 

• wykaz planowanych prac powinien sk∏adaç si´ z wykazu planowanych robót
budowlanych i z wykazów pozosta∏ych planowanych Êwiadczeƒ, opracowanych
oddzielnie dla poszczególnych grup tych Êwiadczeƒ;

• wykaz planowanych robót budowlanych nale˝y przekazaç w formie przedmia-
ru robót, zawierajàcego wyszczególnienie rodzajów i iloÊci tych robót oraz opi-
sy zakresów robót obj´tych poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót;

• przedmiar robót, uzupe∏niony przez wykonawc´ o ceny realizacji poszczegól-
nych robót, ustalone przez wykonawc´ z uwzgl´dnieniem ich iloÊci podanych
przez zamawiajàcego, stanie si´ integralnym sk∏adnikiem umowy jako wyce-
niony przedmiar robót;

• wykazy pozosta∏ych planowanych Êwiadczeƒ nale˝y opracowaç w formie odpowied-
nich zestawieƒ (oddzielnych dla poszczególnych grup Êwiadczeƒ), które po wsta-
wieniu cen przez wykonawc´ równie˝ stanà si´ integralnymi sk∏adnikami umowy; 

• w wycenionym wykazie planowanych prac wykonawca podsumowuje kwoty
podane w wycenionym przedmiarze robót i w poszczególnych wycenionych wy-
kazach pozosta∏ych planowanych Êwiadczeƒ;

• kwota wynikajàca z tego podsumowania b´dzie cenà realizacji zamówienia,
którà wykonawca wpisuje do formularza oferty;

• rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy mo˝e okazaç si´ wy˝sze lub ni˝sze od
tej kwoty, w zale˝noÊci od rzeczywiÊcie wykonanych i potwierdzonych przez
przedstawicieli zamawiajàcego zarzàdzajàcych realizacjà umowy iloÊci po-
szczególnych robót i pozosta∏ych Êwiadczeƒ;

• w przypadku decyzji zamawiajàcego o ˝àdaniu opracowania kosztorysów oferto-
wych metodà szczegó∏owà, wykonawcom uczestniczàcym w post´powaniu po-
winno si´ pozostawiç prawo do samodzielnego decydowania o przyj´ciu okreÊlo-
nych podstaw do ustalenia nak∏adów rzeczowych dla wyszczególnionych robót.
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Ponadto autorzy opracowania zalecajà, aby opis sposobu obliczenia
ceny realizacji zamówienia, podanej w formularzu oferty, zawiera∏:
• wskazanie metody, jakà dla opracowania wyceny kosztów na roboty budowla-

ne muszà zastosowaç wykonawcy bioràcy udzia∏ w post´powaniu o udzielenie
zamówienia mo˝na wskazaç metod´ uproszczonà lub szczegó∏owà;

• informacj´ na temat formularzy wycen, które nale˝y wype∏niç lub opracowaç
na podstawie przekazanego przedmiaru robót budowlanych i wykazów pozo-
sta∏ych Êwiadczeƒ;

• wymagania dotyczàce sk∏adników cen jednostkowych (stawek) i cen wyszcze-
gólnionych robót budowlanych i pozosta∏ych Êwiadczeƒ. Zalecane jest pozosta-
wienie wykonawcy prawa do samodzielnego decydowania o przyj´ciu okreÊlo-
nych podstaw do ustalenia nak∏adów rzeczowych dla wyszczególnionych robót;

• informacje dotyczàce zakresu wyszczególnionych robót i Êwiadczeƒ oraz wy-
magania dotyczàce zakresu cen podanych w wycenach dla ka˝dej z wyszczegól-
nionych robót budowlanych i ka˝dego z pozosta∏ych Êwiadczeƒ.

Przekazujàc wykonawcom przedmiar robót (informacje na temat zakresu i for-
my opracowania przedmiaru przedstawiono w cz´Êci komentarza: Opis przed-
miotu zamówienia na roboty budowlane), zamawiajàcy winien okreÊliç zasady ob-
liczenia cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru oraz zasady
weryfikacji i interpretacji zakresu poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Zasady te zosta∏y okreÊlone w formie poni˝ej opisanych zaleceƒ: 
• Wykonawca b´dzie zobowiàzany obliczyç ceny jednostkowe dla zakresów robót

obj´tych poszczególnymi pozycjami przedmiaru, przy uwzgl´dnieniu zasad pomia-
ru iloÊci robót i podstaw p∏atnoÊci za wykonane roboty okreÊlonych w odpowiada-
jàcym tym pozycjom specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

• Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmia-
ru robót powinny obejmowaç wszystkie koszty niezb´dne do wykonania robót
o wymaganej jakoÊci, w ustalonym terminie, w∏àczajàc w to koszty bezpoÊrednie
i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez wykonawc´, ryzyko obcià˝ajàce wykonawc´ i kalkulowany przez wykonaw-
c´ zysk, wszelkie inne koszty, op∏aty i nale˝noÊci zwiàzane z wykonywaniem ro-
bót, odpowiedzialnoÊcià materialnà i zobowiàzaniami wykonawcy wymieniony-
mi lub wynikajàcymi z treÊci rysunków, specyfikacji technicznych, warunków
umowy oraz przepisów dotyczàcych wykonywania robót budowlanych.

• Przedmiar robót powinien byç odczytywany w powiàzaniu z projektem bu-
dowlanym i projektami wykonawczymi, umowà, specyfikacjami technicznymi
i rysunkami.
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• Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogà byç traktowane ja-
ko ostatecznie definiujàce wymagania dla danych robót. Nawet je˝eli w przed-
miarze tego nie podano, nale˝y przyjmowaç, ˝e roboty uj´te w danej pozycji
muszà byç wykonane wed∏ug specyfikacji technicznych i obowiàzujàcych prze-
pisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji projekto-
wej, wiedzy technicznej, wskazówek zamawiajàcego lub jego przedstawiciela:
zarzàdzajàcego realizacjà umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

• Przed wstawieniem cen do ka˝dej pozycji w przedmiarze robót wykonawca po-
winien zapoznaç si´ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

• Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszà
obejmowaç koszty wszystkich nast´pujàcych po sobie faz operacyjnych, nie-
zb´dnych dla zapewnienia zgodnoÊci wykonania tych robót z rysunkami i wy-
maganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a tak˝e z wiedzà tech-
nicznà i sztukà budowlanà. Je˝eli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgl´dnio-
no pewnych faz operacyjnych zwiàzanych z wykonaniem robót, to koszty tych
faz operacyjnych powinny byç przez wykonawc´ uwzgl´dnione w cenach wpi-
sanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

• Wykonawcy nie zezwala si´ na dodawanie ˝adnych nowych pozycji w której-
kolwiek cz´Êci przedmiaru robót. JeÊli w przedmiarze nie uwzgl´dniono pew-
nych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty
tych robót powinny byç przez wykonawc´ uwzgl´dnione w cenach wpisanych
przy istniejàcych pozycjach przedmiaru.

• W szczególnoÊci, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, wykonawca powinien uwzgl´dniç koniecznoÊç odwadniania wykopów,
wymiany gruntów, wykonywania dróg monta˝owych, wykonywania, monta˝u
i demonta˝u deskowaƒ, piel´gnowania betonu i wykonywania wszelkich in-
nych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, je˝eli
prace takie nie zosta∏y wymienione w przedmiarze robót, a sà niezb´dne dla
wykonania robót zgodnie z dokumentacjà projektowà, wiedzà technicznà
i sztukà budowlanà.

• Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca nie-
wype∏nione i odpowiednio oznaczone (np., przez wykropkowanie), wykonaw-
ca musi samodzielnie wpisaç typ oferowanego przez siebie wyrobu budowlane-
go, maszyny itp.

W post´powaniach, w których przewidziano w umowach wynagrodzenie kosz-
torysowe wykonawcy, nale˝y podaç informacje dotyczàce zasad pomiaru iloÊci ro-
bót i podstawach p∏atnoÊci za wykonane roboty, a tak˝e informacj´, ˝e iloÊci ro-
bót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie sà ostateczne i zosta∏y podane po
to, aby daç wykonawcom wspólnà podstaw´ dla sporzàdzenia ofert. W omawia-
nym przypadku podstawà p∏atnoÊci b´dà rzeczywiste iloÊci zamówionych i wyko-
nanych robót, obmierzone przez wykonawc´ i sprawdzone przez nadzór nad ro-
botami, ustanowiony przez zamawiajàcego, oraz ceny jednostkowe podane
w kosztorysie lub – tam, gdzie b´dzie to zgodne z umowà – stawki i ceny ustalone
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przez upowa˝nionego przedstawiciela zamawiajàcego. Obmierzone i op∏acone
b´dà tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których wykonawca
poda∏ ceny jednostkowe i ceny.

Je˝eli nie umieszczono tego w innej cz´Êci SIWZ, autorzy Wzorcowych doku-
mentów przetargowych proponujà w cz´Êci dotyczàcej sposobu obliczenia ceny
oferty umieszczenie informacji o badaniu oferty pod wzgl´dem poprawnoÊci ob-
liczenia jej ceny poprzez podanie zastrze˝enia o prawie zamawiajàcego do wglà-
du w kalkulacje stawek i cen, sporzàdzane przez wykonawców na potrzeby opra-
cowania kosztorysów wymaganych przez zamawiajàcego w post´powaniu, i na∏o-
˝enie na wykonawc´ obowiàzku udzielenia wyjaÊnieƒ dotyczàcych wyliczenia wy-
sokoÊci okreÊlonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. Sposób, w jaki zama-
wiajàcy b´dzie korygowa∏ b∏´dy wynikajàce z obliczeƒ arytmetycznych, zosta∏
omówiony pkt w 6.1.5.5. Poradnika.

Oprócz tabel przedmiaru robót zamawiajàcy mo˝e przekazaç wykonawcom
Formularze tabel przedmiaru robót, pogrupowane wed∏ug przyj´tej systematyki,
i tabele elementów scalonych. Przyk∏ady takich tabel podano w za∏àcznikach do
Zasad obliczania ceny oferty na roboty budowlane. 

Tabele przedmiaru robót mo˝na wykonaç w formacie arkusza kalkulacyjnego
np. excel, umo˝liwiajàcego automatyczne mno˝enie i sumowanie pozycji. U∏atwi
to równie˝ obliczenie ceny ofert wykonawcom i ich sprawdzenie zamawiajàcemu.

8.2.2. Wynagrodzenie rycza∏towe

W przypadku rycza∏towej formy wynagrodzenia wykonawcy, do wy-
korzystania w przypadku umowy typu B i C, opracowanie stanowi, ˝e zamawia-
jàcy mo˝e:

• ograniczyç si´ do ˝àdania od wykonawcy przedstawienia w formularzu oferty
∏àcznej ceny robót i innych Êwiadczeƒ niezb´dnych dla realizacji przedsi´wzi´-
cia, zgodnie z dokumentacjà projektowà, specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót oraz warunkami umowy; 

• dokonaç podzia∏u zamówienia na elementy rozliczeniowe i wymagaç od wy-
konawcy oddzielnego ustalenia cen dla poszczególnych elementów rozlicze-
niowych; 

• umieÊciç w SIWZ wykaz elementów rozliczeniowych, który – uzupe∏niony przez
wykonawc´ o ceny realizacji poszczególnych takich elementów – stanie si´ inte-
gralnym sk∏adnikiem umowy jako wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych;

• wykaz elementów rozliczeniowych powinien informowaç wykonawc´ tylko
o zakresie robót i innych Êwiadczeƒ stanowiàcych przedmiot oddzielnej wyce-
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ny, wykaz mo˝e nie zawieraç ˝adnych ustaleƒ iloÊciowych. Za ustalenie iloÊci
robót i innych Êwiadczeƒ oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia rycza∏towego odpowiada wy∏àcznie wykonawca,

• wykazy elementów rozliczeniowych mo˝na wykonaç w formacie arkusza kal-
kulacyjnego, np. excel, umo˝liwiajàcego automatyczne mno˝enie i sumowanie
pozycji. U∏atwi to równie˝ obliczenie ceny ofert wykonawcom i ich sprawdze-
nie zamawiajàcemu,

• ustalona w umowie wysokoÊç wynagrodzenia rycza∏towego jest ostateczna,
niezale˝nie od rozmiaru robót budowlanych i innych Êwiadczeƒ oraz ponoszo-
nych przez wykonawc´ kosztów ich realizacji. 

Z powy˝szego opisu sposobu obliczania ceny oferty wynikajà dla wyko-
nawcy nast´pujàce ustalenia okreÊlajàce jego ryzyko przy sporzàdzaniu wyceny:
• iloÊci wstawiane obok opisu ka˝dej pozycji sà wielkoÊciami szacunkowymi.

Inne b´dzie wtedy ryzyko wykonawcy ze wzgl´du na za∏o˝enie, ˝e wykonaw-
ca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiÊcie wykonane iloÊci robót (obmiar)
lub wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoÊci z góry ustalonej w ofer-
cie (rycza∏t);

• wykonawca opracowujàc kosztorys ofertowy, nie ma pewnoÊci, ˝e roboty bu-
dowlane zostanà w za∏o˝onych wielkoÊciach wykonane; 

• wyceniajàc poszczególne pozycje, wykonawca winien odnosiç si´ do wszystkich
warunków umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot i do-
kumentacji projektowej, które uszczegó∏owiajà opisy przedmiaru robót;

• roboty, które nie zostanà wyraênie wymienione w przedmiarze lub wykazie
elementów rozliczeniowych, a w zwiàzku z tym nie b´dà odr´bnie przez wyko-
nawc´ wycenione, lecz sà opisane w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót i innych cz´Êciach dokumentacji projektowej, b´dà uwa˝ane za
zawarte w cenach innych pozycji wycenianego przedmiaru robót lub wykazu
elementów rozliczeniowych i nie b´dà odr´bnie zap∏acone – tym samym sta-
nowià ryzyko wykonawcy.
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