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W niniejszej cz´Êci1 zamieszczone zosta∏y ogólne informacje dotyczàce przyczyn
i historii powstania regulacji odnoszàcych si´ do zamówieƒ sektorowych. Wskazu-
jemy równie˝ na zmiany, jakich mo˝na si´ spodziewaç w nied∏ugiej przysz∏oÊci.
KoniecznoÊç wprowadzenia kolejnych poprawek w normach sektorowych wynika
ze zmian ustawodawstwa Unii Europejskiej.

1. Pod∏o˝e uregulowaƒ dotyczàcych zamówieƒ w sektorze
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji

Pierwowzorem rozwiàzaƒ dotyczàcych udzielania zamówieƒ przez przedsi´bior-
stwa dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomu-
nikacji (dalej: „WETT sektor” lub „sektor u˝ytecznoÊci publicznej”)2 zawartych
pierwotnie w ustawie o zamówieniach publicznych (uozp)3, a obecnie w Prawie za-
mówieƒ publicznych (dalej: Pzp lub ustawa) sà dyrektywy Wspólnot Europejskich.
Wspólnotowe dyrektywy klasyczne regulujàce tryb zawierania umów na dostawy,
us∏ugi i roboty budowlane nie obejmowa∏y swym zakresem zamówieƒ dokonywa-
nych przez WETT sektor. Dzia∏o si´ tak dlatego, ˝e przedsi´biorstwa dokonujàce
tych zamówieƒ w wielu przypadkach podlega∏y prawu prywatnemu, a dokonywanie
przez nie zamówieƒ by∏o elementem prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Stàd
ustawodawca unijny stosunkowo póêno dostrzeg∏ potrzeb´ uregulowania sfery do-
konywania zamówieƒ przez przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w tych sektorach. Wyni-
ka∏o to z faktu generalnej niech´ci paƒstw cz∏onkowskich do ingerowania w sfer´
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorców, jak te˝ pojawiajàcych si´ wàtpliwoÊci
w kwestii zakresu koniecznych uregulowaƒ. 
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1 Tekst niniejszy zosta∏ opracowany na podstawie publikacji pt. „Zamówienia publiczne w Unii Euro-
pejskiej – Sektor u˝ytecznoÊci publicznej”, wyd. Urzàd Zamówieƒ Publicznych, Warszawa, 2000 r.
2 Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: water – woda, energy – energia, transport
– transport, telecomunication – telekomunikacja.
3 Zob. M. Lemke, Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Kraków, 1994, s. 4.



Tak wi´c, w porównaniu z sektorem finansów publicznych przedsi´biorcy sek-
torowi d∏ugo nie byli obj´ci zakresem jakichkolwiek regulacji dotyczàcych dokony-
wanych przez siebie zamówieƒ, posiadajàc w tym wzgl´dzie du˝à swobod´. 

1.1. Przyczyny, dla których podj´te zosta∏y próby regulacji

KoniecznoÊç uregulowania sfery dokonywania zamówieƒ przez WETT sektor
podyktowana jest faktem prowadzenia przez te przedsi´biorstwa dzia∏alnoÊci cie-
szàcej si´ szczególnymi przywilejami udzielonymi przez paƒstwo. Wià˝e si´ to
bezpoÊrednio z dysponowaniem przez nie tzw. „urzàdzeniami u˝ytecznoÊci publicz-
nej” lub z prowadzeniem dzia∏alnoÊci „reglamentowanej” przez paƒstwo, nazwanej
tak˝e „kwalifikowanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà”. 

Pod poj´ciem „urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej” rozumiane sà takie dobra
publiczne wraz ze zwiàzanymi z nimi us∏ugami, jakie niezb´dne sà obywatelowi do
zaspakajania jego podstawowych potrzeb ˝yciowych. Cechà charakterystycznà
powy˝szych dóbr jest m.in. to, i˝ nie mo˝na odmówiç poszczególnym osobom pra-
wa do korzystania z nich. Koszty zwiàzane z ich Êwiadczeniem sà niezale˝ne od ilo-
Êci osób korzystajàcych z tych dóbr i ich zaspakajanie nie zale˝y od ekonomicznej
op∏acalnoÊci dzia∏aƒ. Dzieje si´ tak np. w przypadku oÊwietlenia dróg czy ulic,
transportu kolejowego lub autobusowego, itp.

PRZYK¸AD

Niezale˝nie od tego ile osób spaceruje w czasie jednej godziny po chodniku na
odcinku jednego kilometra, koszt oÊwietlenia tego odcinka pozostaje sta∏y.

Reglamentacja dzia∏alnoÊci polega na zastrze˝eniu jej wykonywania dla przedsi´-
biorstw, które uzyska∏y w tym wzgl´dzie tzw. „prawa szczególne” bàdê „wy∏àczne”. 

Pod poj´ciem „praw szczególnych” kryjà si´ specjalne uprawnienia przyznane
ograniczonej liczbie podmiotów do prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci. Natomiast
z „prawami wy∏àcznymi” spotykamy si´ wtedy, gdy tylko jeden podmiot ma wy-
∏àczne uprawnienie do prowadzenia danej dzia∏alnoÊci. W polskim systemie praw-
nym „prawa szczególne lub wy∏àczne” sà zazwyczaj przyznawane w postaci konce-
sji lub zezwolenia. 

Poj´cie koncesji i zezwolenia uregulowane jest w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (usdg), która to ustawa, obowiàzujàca od 
21 sierpnia 2004 r. zastàpi∏a ustaw´ – Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej z 1999 r.
Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej ograniczy∏a reglamentacj´ dzia∏al-
noÊci gospodarczej. Art. 46–63 ustawy usdg zawierajà ogólne zasady koncesjono-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie: (1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopa-
lin, wydobywania kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowego magazynowania substancji
oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gór-
niczych; (2) wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià i amunicjà
oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; (3)
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wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy∏ania, dystrybucji i obrotu pa-
liwami i energià; (4) ochrony osób i mienia; (5) rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych; (6) przewozów lotniczych. Udzielenie, odmowa udzie-
lenia, zmiana i cofni´cie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wnio-
sku nast´puje w drodze decyzji administracyjnej. Koncesji udziela si´ na czas ozna-
czony, nie krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat. 

Art. 75 usdg zawiera katalog (ograniczony do 26 pozycji) rodzajów dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie okreÊlonym w odr´bnych przepisach, których wykonywa-
nie wymaga uzyskania zezwolenia. Ten sam artyku∏ wskazuje równie˝ 2 rodzaje
dzia∏alnoÊci, których wykonywanie wymaga uzyskania licencji. Przepisy dotyczàce
uzyskania zezwolenia, licencji i zgód na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dziedzinach wskazanych przez usdg zawarte sà w poszczególnych, wymienio-
nych ustawach. Wydawanie, odmowa wydania i cofni´cie zezwolenia nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej. 

Koncesja jest wymagana dla prowadzenia WETT dzia∏alnoÊci w zakresie:
� produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, pary wodnej, 
� poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin w celu ich wydobycia.

Posiadania certyfikatu i zezwolenia wymaga:
� zarzàdzanie lotniskiem. 

Posiadania licencji i zezwoleƒ wymaga:
� Êwiadczenie us∏ug w zakresie transportu kolejowego, autobusowego.

Posiadania zezwolenia wymaga:
� zbiorowe zaopatrywanie w wod´, 
� zbiorowe odprowadzanie Êcieków. 

Posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego wymaga:
� eksploatacja publicznej sieci telefonicznej, 
� eksploatacja sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozpro-

wadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

Korzystanie przez obywateli z wyników reglamentowanej dzia∏alnoÊci odbywa
si´ wprawdzie w oparciu o rachunek ekonomiczny, jednak prowadzenie takiej dzia-
∏alnoÊci jest ÊciÊle powiàzane z interesem publicznym i ma istotne znaczenie dla
prawid∏owego funkcjonowania ca∏ej spo∏ecznoÊci. Wskazane przyczyny powodujà,
i˝ paƒstwo ingeruje w sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w przedmio-
towych obszarach. Ingerencja ta przejawia si´ w ró˝ny sposób. Mo˝e przybraç
postaç „upaƒstwowienia” przedsi´biorstwa, powierzenia organom administracji
sprawowania kontroli nad przedsi´biorcà, wywierania wp∏ywu organizacyjnego,
finansowego lub strukturalnego albo, jak wczeÊniej wskazano, zastrze˝enia pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci wy∏àcznie przez uprawnionych i na∏o˝enia na nich wynika-
jàcych z uprawnieƒ obowiàzków specjalnych. Ka˝da taka ingerencja powoduje
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ograniczenie konkurencji na rynku, na którym dzia∏a przedsi´biorca. To z kolei po-
tencjalnie wp∏ywa niekorzystnie na sposób prowadzenia przez niego dzia∏alnoÊci.
Praktyka pokazuje, ˝e podmiot, który, w taki czy inny sposób, nabywa szczególne
uprawnienia i ma zapewniony zbyt Êwiadczonych przez siebie us∏ug, traci z pola wi-
dzenia koniecznoÊç zapewnienia racjonalnego gospodarowania. To z kolei mo˝e
powodowaç wzrost kosztów prowadzonej dzia∏alnoÊci i wzrost cen Êwiadczonych
przez taki podmiot us∏ug. Te w∏aÊnie przes∏anki zosta∏y dostrze˝one przez ustawo-
dawc´ unijnego i leg∏y u podstawy uregulowania sfery dokonywania zamówieƒ
przez przedsi´biorców dzia∏ajàcych w omawianych obszarach. 

1.2. Historia wprowadzenia dyrektyw u˝ytecznoÊci publicznej

Pierwszym sektorem, jaki Wspólnota Europejska zdecydowa∏a si´ uregulowaç prze-
pisami dotyczàcymi zamówieƒ by∏ sektor telekomunikacji. Dyrektywa nr 88/301
dotyczàca sektora telekomunikacji zosta∏a opublikowana ju˝ w 1988 r. W roku 1992
wesz∏a w ˝ycie dyrektywa nr 90/531 dotyczàca sektora wodnego, energetyki, trans-
portu i telekomunikacji. Zakresem dyrektywy obj´te zosta∏y procedury udzielania
zamówieƒ, zasady dotyczàce og∏oszeƒ, treÊç technicznych specyfikacji oraz wa-
runki i kryteria kwalifikacji wykonawców, jak te˝ sk∏adanych przez nich ofert, przy
czym dyrektywa nie mia∏a zastosowania do post´powaƒ mniejszej wartoÊci. W 1992 r.
w zwiàzku z obj´ciem us∏ug regulacjami zamówieƒ publicznych rozszerzono zakres
przedmiotowy dyrektywy nr 90/531, wprowadzajàc dyrektyw´ nr 93/38, czyli tzw.
„dyrektyw´ sektorowà”. W 1994 r. w wyniku rundy urugwajskiej GATT nastàpi∏o
podpisanie przez spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà Porozumienia w sprawie zamówieƒ
rzàdowych (GPA). Wesz∏o ono w ˝ycie w dniu 01.01.1996 r. Implementacjà poro-
zumienia na gruncie prawa europejskiego by∏a dyrektywa nr 94/4 wprowadzajàca
progi stosowania jej uregulowaƒ, jednostk´ rozliczeniowà SDR oraz regulacje do-
tyczàce skrócenia niektórych terminów sk∏adania ofert.

Omawiajàc kwestie dotyczàce zasad udzielania zamówieƒ sektorowych nie spo-
sób nie wspomnieç o Traktacie ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà (dalej:
TWE), którego jednà z podstawowych zasad jest zasada swobodnego przep∏ywu to-
warów i us∏ug oraz swoboda przedsi´biorczoÊci i zasada niedyskryminacji (art. 86
TWE). 

Powy˝sze zasady oznaczajà:
� swobod´ przep∏ywu towarów – zakaz stosowania ograniczeƒ iloÊciowych oraz

wszelkich Êrodków wywierajàcych ten sam skutek (regu∏a Dassonville), 
� swobod´ przep∏ywu us∏ug i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Dyrektywa 93/38 potocznie nazywana jest dyrektywà sektorowà. Dzieje si´ tak
dlatego, ˝e obejmuje ona swym zakresem podmioty dzia∏ajàce w okreÊlonych sek-
torach u˝ytecznoÊci publicznej. Dyrektywa obejmuje trzy rodzaje podmiotów zobo-
wiàzanych do udzielania zamówieƒ zgodnie z przewidzianymi w niej regu∏ami. Sà
to organy publiczne, przedsi´biorstwa publiczne i podmioty, którym paƒstwo
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przyzna∏o prawa szczególne bàdê wy∏àczne do prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci.
Zakres podmiotowy dyrektywy zosta∏ wyznaczony poprzez zdefiniowanie sfery
dzia∏alnoÊci, jakà prowadzà podmioty zobowiàzane do jej przestrzegania. Sektora-
mi obj´tymi dyrektywà sà transport, telekomunikacja, gospodarka wodna i energe-
tyka. Dyrektywa obejmuje swym przedmiotowym zakresem zamówienia na roboty
budowlane, us∏ugi i dostawy. Regulacje dotyczàce procedur udzielania zamówieƒ
obj´tych dyrektywà sà mniej rygorystyczne od regulacji dyrektyw klasycznych.
Dyrektywa zawiera szereg zwolnieƒ z obowiàzku jej stosowania. Powy˝sze zwol-
nienia majà zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy charakter.

1.3. Implementacja dyrektywy sektorowej do prawa polskiego

Pierwsze wdro˝enie dyrektywy sektorowej do polskiego porzàdku prawnego mia∏o
miejsce w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach pu-
blicznych. Zakresem stosowania ustawy obj´to zarówno publiczne, jak i prywatne
przedsi´biorstwa zajmujàce si´ energetykà, transportem, telekomunikacjà, obsza-
rem wodnokanalizacyjnym i wydobywczym. Regulacja zawarta w ustawie by∏a jed-
nak fragmentaryczna i nie odzwierciedla∏a postanowieƒ dyrektywy sektorowej do-
tyczàcych szczególnych, bardziej liberalnych norm udzielania zamówieƒ ni˝ normy
odnoszàce si´ do klasycznych zamawiajàcych. Powodowa∏o to szereg wàtpliwoÊci
dotyczàcych sposobu stosowania ustawy przez przedsi´biorców sektorowych. 

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 sierpnia 2003 r. pod-
j´∏a prób´ usuni´cia powy˝szych mankamentów. Powy˝szà nowelizacjà wprowa-
dzone zosta∏y pewne wy∏àczenia przedmiotowe w∏aÊciwe dla sytuacji podmiotów
sektorowych. 

Jednak˝e, dopiero w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ pu-
blicznych ca∏oÊciowo uregulowano kwesti´ dokonywania zamówieƒ sektorowych.
Zakresem podmiotowym ustawy obj´to zarówno instytucje prawa publicznego
udzielajàce zamówieƒ sektorowych, jak i przedsi´biorców nieb´dàcych instytucja-
mi prawa publicznego, a dzia∏ajàcych na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcz-
nych albo zale˝nych od szeroko rozumianego paƒstwa. 

Poj´cie zamówienia sektorowego zosta∏o zdefiniowane jako zamówienie reali-
zowane w celu wykonania jednego z typów dzia∏alnoÊci opisanej w art. 122 ust. 1
Pzp (dzia∏alnoÊç sektorowa). Wprowadzony zosta∏ próg, powy˝ej którego udzie-
lane zamówienie sektorowe musi byç realizowane zgodnie z przepisami ustawy.
Dokonywaniu zamówieƒ sektorowych poÊwi´cony zosta∏ odr´bny Rozdzia∏ 3
w Dziale III ustawy. Przepisy tego rozdzia∏u stanowià swoisty lex specialis w sto-
sunku do pozosta∏ych przepisów ustawy.
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2. Podstawowe cele regulacji sektorowych

2.1. EfektywnoÊç wydatkowania pieni´dzy

G∏ównym celem stawianym przed ka˝dym systemem zamówieƒ publicznych, czy to
w postaci klasycznej, czy sektorowej, jest zwi´kszenie efektywnoÊci gospodarowa-
nia Êrodkami pozostajàcymi w dyspozycji zamawiajàcych. Pzp, okreÊlajàc zasady
wyboru wykonawcy zamówienia, mo˝e (obok innych ustaw regulujàcych kwestie
gospodarowania Êrodkami) przyczyniç si´ do uzyskania oszcz´dnoÊci w zakresie
wydatków przeznaczonych na nabywanie dostaw, us∏ug i robót budowlanych od
osób trzecich. Przez efektywnoÊç nale˝y rozumieç nie jedynie zmniejszenie wydat-
ków, lecz raczej osiàganie mo˝liwie najlepszych efektów w ramach okreÊlonych
mo˝liwoÊci finansowych.

2.2. Przeciwdzia∏anie zjawiskom patologicznym

Drugim celem systemu zamówieƒ publicznych, stawianym na
równi, a cz´sto nawet ponad efektywnoÊcià, jest przeciwdzia-
∏anie zjawiskom patologicznym. Podstawowà patologià wy-
st´pujàcà w obszarze zamówieƒ publicznych jest korupcja, rów-
nie˝ w postaci tzw. mi´kkiej korupcji. Istotnym problemem jest
wywa˝enie stosowanych metod tak, aby przy minimalizacji
Êrodków oraz zapewnieniu oczekiwanej efektywnoÊci systemu
osiàgaç w zakresie przeciwdzia∏ania zjawiskom patologicznym
mo˝liwie du˝e efekty. 

3. Zasady udzielania zamówieƒ sektorowych

Cele, jakie sà stawiane przed systemem zamówieƒ publicznych, przek∏adajà si´ na
podstawowe zasady, na których system jest oparty. Bez wzgl´du na to, jakie cele
konkretny system zamówieƒ publicznych realizuje, ka˝dy jest zbudowany na tych
samych zasadach.

3.1. Zasada równego traktowania wykonawców

Zasada ta wymaga traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubie-
gajàcych si´ o zamówienie. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do
wszystkich wykonawców i na jednakowym traktowaniu podmiotów znajdujàcych
si´ w jednakowej bàdê podobnej sytuacji, a nie na jednakowej ocenie wszystkich
wykonawców. 

Naruszeniem tej zasady oraz zasady uczciwej konkurencji jest nierozró˝nianie wy-
konawców wiarygodnych, dajàcych r´kojmi´ w∏aÊciwego wykonania zamówienia
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od firm nieposiadajàcych ani niezb´dnego potencja∏u, ani doÊwiadczenia. Narusze-
niem zasady jest równie˝ ró˝nicowanie wykonawców z uwagi na form´ prawnà lub
miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci. Nie wolno stawiaç wymagaƒ preferujàcych okre-
Êlonych wykonawców, ˝àdajàc np. doÊwiadczenia w realizacji zamówieƒ na rzecz
konkretnego zamawiajàcego lub okreÊlonego rodzaju zamawiajàcych.

Wszelkie wymagania, zarówno merytoryczne, jak i formalne stawiane wyko-
nawcom muszà byç jednakowe dla wszystkich ubiegajàcych si´ o zamówienie. Oce-
na spe∏niania wymagaƒ musi byç dla wszystkich taka sama. Niespe∏nienie jakiegoÊ
warunku musi skutkowaç odrzuceniem oferty, choçby by∏a bardzo korzystna me-
rytorycznie. Równie˝ ocena ofert musi si´ odbywaç na równych, okreÊlonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (inaczej SIWZ), zasadach. JeÊli za-
mawiajàcy ˝àda do∏àczenia do oferty jakichÊ dokumentów lub oÊwiadczeƒ, muszà
je z∏o˝yç na równych zasadach wszyscy wykonawcy – rów-
nie˝ znani zamawiajàcemu (np. aktualnie realizujàcy inne
zamówienie). 

Wszyscy wykonawcy muszà mieç zapewniony jednako-
wy, równoczesny dost´p do tych samych informacji o za-
mówieniu. Na stra˝y równego dost´pu do informacji stoi
wiele szczegó∏owych przepisów Pzp dotyczàcych og∏oszeƒ,
udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców, otwarcia
ofert, protoko∏u, informacji o wynikach post´powania. 

PRZYK¸AD

Naruszeniem zasady równego traktowanie b´dzie dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu jedynie firm b´dàcych spó∏kami kapita∏owymi i niedopuszczenie
spó∏ek osobowych czy te˝ wykonawców prowadzàcych jednoosobowo dzia∏al-
noÊç gospodarczà. 

3.2. Zasada uczciwej konkurencji

O ile zasada równego traktowania odnosi si´ raczej do formalnie równego statusu
podmiotów ubiegajàcych si´ o zamówienia, o tyle uczciwa konkurencja to bardziej
kwestia merytorycznej strony post´powania. Niezwykle trudno by∏oby sformu∏o-
waç definicj´ uczciwej konkurencji jako relacji zamawiajàcego w stosunku do wy-
konawców, a zupe∏nie niemo˝liwe by∏oby wyczerpujàce wyliczenie przejawów jej
naruszania. Dlatego te˝ ograniczymy si´ do wskazania podstawowych obowiàzków
zamawiajàcych majàcych zapewniç poszanowanie zasady uczciwej konkurencji:
� Nie wolno opisywaç przedmiotu zamówienia w sposób, który móg∏by utrudniaç

uczciwà konkurencj´. 
� Dobierajàc uczestników post´powania prowadzonego w trybie ograniczonej

konkurencji (np. negocjacje bez og∏oszenia), nale˝y kierowaç si´ zachowaniem
uczciwej konkurencji mi´dzy nimi. Nie wolno zapraszaç do post´powania pod-
miotów niezdolnych do wykonania zamówienia, niekonkurujàcych mi´dzy sobà,
ani dobieraç wykonawców w taki sposób, aby – z uwagi na ich cechy lub zakres
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normalnej dzia∏alnoÊci – jeden z nich mia∏ oczywistà przewag´ konkurencyjnà
nad pozosta∏ymi.

� Nale˝y umo˝liwiç ubieganie si´ o zamówienie wy∏àcznie wykonawcom wiary-
godnym. Z mocy ustawy wykluczeni z ubiegania si´ o zamówienia publiczne sà
ci, którzy nie spe∏niajà podstawowych warunków wiarygodnoÊci okreÊlonych
w art. 24 Pzp. Stawiajàc warunki udzia∏u w post´powaniu, tzw. warunki podmio-
towe, zamawiajàcy zobowiàzany jest uwzgl´dniç wielkoÊç, specyfik´ i stopieƒ
skomplikowania zamówienia. Warunki podmiotowe nie mogà byç ani zbyt wy-
sokie, ani zbyt niskie. Zbyt wysokie wymagania prowadzà do ograniczenia kon-
kurencji. W miar´ podnoszenia warunków coraz mniej wykonawców mo˝e ubie-
gaç si´ o zamówienie i kràg potencjalnych wykonawców si´ zaw´˝a. Z kolei zbyt
niskie warunki powodujà, ˝e ubiegaç si´ o zamówienie mogà zarówno wyko-
nawcy wiarygodni, dysponujàcy niezb´dnym potencja∏em i doÊwiadczeniem,
jak i firmy zbyt s∏abe, aby dawa∏y r´kojmi´ w∏aÊciwego wykonania zamówienia.

� Nale˝y stosowaç kryteria kwalifikacji umo˝liwiajàce dobór naj-
bardziej wiarygodnych wykonawców. W trybach przewidujà-
cych wst´pnà kwalifikacj´ wykonawców (przetarg ograniczony
i negocjacje z og∏oszeniem) nale˝y stosowaç obiektywne kryteria
kwalifikacji, dostosowane do wielkoÊci, specyfiki i stopnia
skomplikowania zamówienia. Nie mogà one w sposób nieuza-
sadniony uprzywilejowywaç jednych wykonawców kosztem po-
zosta∏ych. 

� Nale˝y odrzuciç ofert´, je˝eli jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczci-
wej konkurencji lub zawiera ona ra˝àco niskà cen´ w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Oba te przepisy majà na celu zapew-
nienie uczciwej konkurencji mi´dzy rzetelnymi wykonawcami. 

Wi´cej o przes∏ankach odrzucenia oferty piszemy w dalszej cz´Êci niniejszego
Poradnika.

� Nie wolno ujawniaç informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa w rozu-
mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca za-
strzeg∏, i˝ nie mogà byç one udost´pniane. Z jednej strony, ka˝dy wykonawca
ubiegajàcy si´ o zamówienie jest zobowiàzany do ujawnienia szeregu informacji
na swój temat, z drugiej zaÊ strony, niektóre informacje przekazywane sà zama-
wiajàcemu do jego wy∏àcznej wiadomoÊci i tylko w celu dokonania oceny ofert.

3.3. Zasada przejrzystoÊci

Niezb´dnym uzupe∏nieniem powy˝szych zasad jest przejrzystoÊç post´powania. To
w∏aÊnie dzi´ki przejrzystoÊci post´powania mo˝na stwierdziç, czy dosz∏o do naru-
szenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. PrzejrzystoÊç post´po-
wania to nie tylko prowadzenie go „na oczach wykonawców”, to równie˝ przejrzy-
ste, czyli jasne i jednoznaczne zasady ubiegania si´ o zamówienie.

JawnoÊç post´powania zosta∏a zaliczona przez ustawodawc´ do zasad udzielania
zamówieƒ publicznych. Jest to raczej wymóg s∏u˝àcy realizacji zasady przejrzy-
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stoÊci. JawnoÊç to dost´p wszystkich zainteresowanych, a szczególnie uczestników
post´powania, do wielu zwiàzanych z nim informacji.

Zakres informacji podawanych do publicznej wiadomoÊci by∏ w toku rozwoju
systemu zamówieƒ publicznych stopniowo poszerzany. Podstawowym êród∏em
informacji jest Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) i Biuletyn Za-
mówieƒ Publicznych (BZP). Ka˝dy ma dost´p do informacji o planowanych zamó-
wieniach, do og∏oszeƒ o przetargach i negocjacjach z og∏oszeniem oraz do og∏oszeƒ
o wyniku post´powania informujàcych o umowach zawartych w wyniku zastosowa-
nia jakiegokolwiek trybu. Ka˝dy zainteresowany mo˝e uczestniczyç w jawnym
otwarciu ofert i uzyskaç informacje og∏aszane w jego trakcie. Ka˝dy mo˝e mieç
wglàd w protokó∏ i oferty. Równie˝ umowy w sprawie zamówienia publicznego sà
jawne. JawnoÊç na niewiele by si´ zda∏a, gdyby nie wymóg pisemnoÊci post´powa-
nia, który powoduje, ˝e wszelkie oÊwiadczenia sà sk∏adane przez strony w formie
pisemnej, umo˝liwiajàcej weryfikacj´ prawid∏owoÊci post´powania stron. Za do-
chowanie formy pisemnej uznaje si´ równie˝ przekazanie informacji za pomocà
teleksu, telefaksu lub drogà elektronicznà, pod warunkiem, ˝e jej treÊç dotar∏a do
adresata i zosta∏a niezw∏ocznie potwierdzona na piÊmie. Niezale˝nie od wartoÊci
zamówienia, po ka˝dej czynnoÊci post´powania powinien pozostaç jakiÊ „Êlad”.
Równie˝ w przypadku jakichkolwiek spotkaƒ i negocjacji powinien byç sporzàdza-
ny pisemny protokó∏. 

PRZYK¸AD

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budow´
systemu informatycznego wp∏yn´∏y pytania od trzech wyko-
nawców. Zamawiajàcy sporzàdzi∏ odpowiedzi i rozes∏a∏ je
jednoczeÊnie do zadajàcych pytania, niedor´czajàc innym
uczestnikom post´powania informacji zawartych w odpo-
wiedzi. Tym samym spowodowa∏ sytuacj´ nierównego dost´-
pu do informacji co narusza zasad´ wspierania uczciwej
konkurencji.

Wiele norm Pzp s∏u˝y ograniczeniu uznaniowoÊci zamawiajàcego przy podej-
mowaniu decyzji. WÊród zasad Pzp znalaz∏ si´ wymóg przygotowywania i pro-
wadzenia post´powania przez osoby zapewniajàce bezstronnoÊç i obiektywizm.
Wymaganie to zosta∏o doprecyzowane w art. 17 Pzp.

Jednak obiektywizm, to nie tylko udzia∏ w post´powaniu odpowiednich osób. Na
stra˝y obiektywizmu s∏u˝àcego przejrzystoÊci post´powania stoi szereg przepisów,
umieszczonych w ró˝nych cz´Êciach Pzp omawianych w innych miejscach. Doty-
czà one:
� warunków podmiotowych, 
� kryteriów kwalifikacji wykonawców,
� kryteriów oceny ofert,
� przes∏anek odrzucania ofert,
� przes∏anek uniewa˝nienia post´powania.
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Wszystkie ww. przepisy, i wiele innych, ma ten skutek, ˝e dzia∏ania zamawia-
jàcego sà przewidywalne dla uczestników post´powania. Zamawiajàcy mo˝e si´
poruszaç wy∏àcznie w obszarze wyznaczonym ustawà oraz SIWZ (lub innym spo-
rzàdzonym przez siebie dokumentem). Zamawiajàcy, jako inwestor dysponujàcy
pieni´dzmi, ma prawo okreÊliç – w granicach dopuszczanych prawem – swoje wy-
magania w stosunku do wykonawców, przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji.
Musi on jednak zrobiç to na etapie przygotowania przetargu, a nie po otrzymaniu
ofert. 

Jednoznacznie postawione wymagania sà informacjà dla wykonawców na temat
preferencji zamawiajàcego. Posiadajàc szczegó∏owe informacje, wykonawcy sà
w stanie przygotowaç ofert´ najlepiej odpowiadajàcà potrzebom zamawiajàcego,
a co za tym idzie, majàcà najwi´ksze szanse wygrania post´powania. JeÊli warunki
postawione wykonawcom sà jednoznaczne, nie powinno si´ zdarzaç wykluczanie
wykonawców z powodu ich niespe∏niania. Je˝eli wymagania dotyczàce ofert sà jed-
noznaczne, nie powinna budziç wàtpliwoÊci decyzja zamawiajàcego o odrzuceniu
oferty. Je˝eli sposób oceny ofert zosta∏ opisany szczegó∏owo, wykonawcy powinni
byç w stanie przewidzieç ocen´, jakà winni otrzymaç.

Podsumowujàc, wyczerpujàco i jednoznacznie opisane warunki udzielenia za-
mówienia powodujà, ˝e decyzje zamawiajàcego sà zdeterminowane wczeÊniej
narzuconymi (wykonawcom i sobie) zasadami post´powania. Efektem tego jest
uzyskanie przejrzystoÊci post´powania i zdobycie zaufania wykonawców do pro-
fesjonalizmu i uczciwoÊci zamawiajàcych.

4. Kierunki zmian wprowadzone nowymi dyrektywami
Wspólnot Europejskich

Reforma unijnego prawa zamówieƒ publicznych zosta∏a zakoƒczona og∏oszeniem
w dniu 30 kwietnia 2004 r. dwóch nowych dyrektyw: 
� klasycznej regulujàcej tryb zawierania umów na dostawy, us∏ugi i roboty budow-

lane przez podmioty sektora finansów publicznych, 
� sektorowej regulujàcej tryb zawierania umów w sprawach zamówieƒ sektoro-

wych.

Mia∏a ona m.in. na celu realizacj´ kilku podstawowych za∏o˝eƒ:
� zwi´kszenie przejrzystoÊci przepisów,
� wprowadzenie u∏atwieƒ w celu utworzenia jednolitego unijnego rynku zamó-

wieƒ publicznych (m.in. usuni´cie przeszkód administracyjnych),
� usprawnienie procedur (np. zwi´kszenie mo˝liwoÊci prowadzeniu dialogu pomi´-

dzy zamawiajàcym a wykonawcami w wypadku skomplikowanych zamówieƒ),
� uwspó∏czeÊnienie procedur (dostosowanie ich do zmian, jakie zachodzà we

wspó∏czesnym Êwiecie tak w sferze post´pu technicznego, jak i sferze spo∏ecz-
nej, np. u∏atwienia w prowadzeniu post´powaƒ drogà elektronicznà, czy dopusz-
czenie stosowania przez zamawiajàcych spo∏ecznych kryteriów oceny ofert, czy
te˝ kryteriów promujàcych ochron´ Êrodowiska naturalnego).
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4.1. Wi´ksza przejrzystoÊç

Obecny uk∏ad dyrektyw odpowiada poszczególnym etapom procedury przetar-
gowej – od momentu okreÊlenia przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej,
publikacji og∏oszenia, poprzez kwalifikacj´ wykonawców, kryteria kwalifikacji
ofert a˝ do zawarcia umowy. 

Obydwie dyrektywy majà wreszcie spisy treÊci, co znakomicie u∏atwia czytelni-
kowi wyszukiwanie interesujàcych go przepisów.

Przepisy dyrektyw:
� zakazujà zamawiajàcym stawiania wykonawcom z innego paƒstwa cz∏onkow-

skiego UE wymogu posiadania certyfikatu krajowego jako warunku uczestnic-
twa w procedurze,

� nakazujà zamawiajàcym uznawaç za równowa˝ne zaÊwiadczenia wydawane
przez odpowiednie organy innego paƒstwa; odnosi si´ to m.in. do uznawanych
przez UE tzw. eco-znaków (ang. eco-label) i wpisów na oficjalne listy wykonaw-
ców prowadzone przez paƒstwa cz∏onkowskie,

� zaostrzajà warunki uczestnictwa w procedurach przetargowych: z post´po-
waƒ wykluczeni zostali wykonawcy skazani prawomocnym wyrokiem za 
udzia∏ w grupie przest´pczej, przest´pstwo korupcji, defraudacji oraz „prania
brudnych pieni´dzy”; przyznajà zamawiajàcym prawo zwrócenia si´ do wyko-
nawcy z ˝àdaniem przedstawienia stosownych dokumentów w przypadku wàt-
pliwoÊci odnoÊnie sytuacji prawnej i/lub faktycznej danego wykonawcy; ponad-
to w celu uzyskania niezb´dnych informacji zamawiajàcy b´dà mogli prosiç
o pomoc tak˝e odpowiednie organy krajowe lub organy w∏aÊciwe dla kraju
wykonawcy.

4.2. Usprawnienie procedur

Przepisy dyrektyw wprowadzajà tzw. „dialog konkurencyjny”. Oznacza to, ˝e do-
tychczasowy katalog procedur zostanie poszerzony o nowà, bardziej elastycznà pro-
cedur´, która ma stworzyç warunki dla po∏àczenia standardowych rygorystycznych
wymagaƒ stawianych przetargom publicznym z mo˝liwoÊcià prowadzenia negocja-
cji z∏o˝onej oferty. Skorzystanie z tej procedury mo˝liwe b´dzie jedynie w przypad-
ku zamówieƒ, co do których zamawiajàcy nie jest w stanie precyzyjnie okreÊliç
przedmiotu i/lub jego ram prawnych czy te˝ finansowych (tak si´ cz´sto dzieje np.
w przypadku informatyzacji instytucji). 

Kolejne etapy dialogu konkurencyjnego przedstawiajà si´ nast´pujàco:
1. Zamawiajàcy publikuje og∏oszenie, w którym precyzuje na tyle, na ile jest w sta-

nie, swoje potrzeby i wymagania. W og∏oszeniu zamawiajàcy powinien tak˝e
poinformowaç wykonawców, czy dialog b´dzie si´ odbywaç w kilku fazach
i czy jego uczestnicy zostanà wynagrodzeni za wk∏ad pracy przy tworzeniu pre-
cyzyjnej specyfikacji zamówienia. 
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2. Nast´pnie zamawiajàcy dokonuje wyboru wykonawców – na podstawie kryteriów
kwalifikacji podanych w og∏oszeniu – których zaprasza do negocjacji. W trakcie
negocjacji mo˝na b´dzie omawiaç wszystkie elementy zamówienia. Gwarancjà
nienaruszania zasady równoÊci ma byç przepis zabraniajàcy zamawiajàcym prze-
kazywania informacji mogàcych uprzywilejowaç któregokolwiek z uczestników,
a tak˝e informacji nt. zaproponowanych przez danego wykonawc´ rozwiàzaƒ (nie-
mniej b´dà one mog∏y byç ujawnione za zgodà tego wykonawcy). 

3. Kiedy zamawiajàcy jest ju˝ w stanie precyzyjnie okreÊliç swoje potrzeby, infor-
muje uczestników o zakoƒczeniu etapu negocjacji i zaprasza ich do z∏o˝enia
ofert ostatecznych. Istotne jest to, ˝e oferty te – na ˝àdanie zamawiajàcego – b´-
dzie mo˝na jeszcze dostosowywaç, precyzowaç i wyjaÊniaç. Aby zapobiec ew.
naruszeniom zasady równego traktowania uczestników post´powania, zastrze-
˝ono, ˝e konsultacje przebiegajàce na tym etapie nie b´dà mog∏y dotyczyç pod-
stawowych informacji zawartych w og∏oszeniu. 

4. Finalnie zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà ekonomicznie (przedsta-
wiajàcà najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów sformu∏owanych
w og∏oszeniu).

4.3. Uwspó∏czeÊnienie procedur
E-zamówienia

W dyrektywach zosta∏y zamieszczone przepisy, których celem jest u∏atwienie ko-
rzystania ze Êrodków elektronicznych. Kiedy zamawiajàcy z nich korzysta, po-
winien mieç mo˝liwoÊç wyznaczenia krótszych terminów (sk∏adania wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, sk∏adania ofert). Wszelka komunikacja
mo˝e byç dokonywana na piÊmie, faksem lub elektronicznie, wed∏ug uznania zama-
wiajàcego, o ile te Êrodki sà ogólnie dost´pne. Oznacza to, ̋ e zrównana zosta∏a elek-
troniczna forma dokumentu z tradycyjnà formà pisemnà, zatem wszystkie czyn-
noÊci podejmowane przez zamawiajàcego w trakcie post´powania o zamówienie
publiczne, w przypadkach, w których wymagana jest forma pisemna, b´dà mog∏y
byç dokonywane w formie elektronicznej. PodkreÊliç jednak nale˝y, ˝e oferty prze-
sy∏ane elektronicznie powinny byç zaopatrzone w tzw. kwalifikowany podpis elek-
troniczny.

W dyrektywach uwzgl´dniono mo˝liwoÊç przesy∏ania za pomocà poczty elek-
tronicznej og∏oszeƒ o zamówieniach publicznych do Urz´du Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (UOPWE). W celu upowszechnienia tego sposobu przesy-
∏ania og∏oszeƒ, dyrektywy przewidujà udogodnienia w postaci mo˝liwoÊci skróce-
nia procedury (Urzàd ma 12 dni na opublikowanie og∏oszenia przekazanego trady-
cyjnie, a w przypadku og∏oszeƒ przes∏anych drogà elektronicznà – tylko 5 dni) oraz
wprowadzenia ograniczenia obj´toÊci og∏oszeƒ przesy∏anych w innej formie ani˝e-
li elektroniczna (nie b´dà mog∏y liczyç wi´cej ni˝ 650 s∏ów). 

Dyrektywy przewidujà tak˝e mo˝liwoÊç organizowania aukcji elektronicznych
w post´powaniach o zamówienie publiczne na us∏ugi, dostawy oraz roboty budow-
lane, w stosunku do których mo˝na precyzyjnie okreÊliç przedmiot zamówienia. Nie
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b´dzie zatem dopuszczalne zastosowanie aukcji w przypadku zamówieƒ na skom-
plikowane roboty budowlane czy te˝ z∏o˝one systemy informatyczne. Aukcja nie
b´dzie odr´bnym trybem post´powania, ale jedynie modyfikacjà istniejàcych proce-
dur. Wybór oferty nast´powaç b´dzie na podstawie wy∏àcznie kryterium ceny albo
ceny i innych kryteriów okreÊlonych w dokumentacji zamówienia (najkorzystniej-
sza ekonomicznie oferta). 

Kryteria spo∏eczne i kryteria dotyczàce ochrony Êrodowiska naturalnego

Z rozwiàzaƒ zawartych w dyrektywach wynika, ˝e kryteria oceny ofert winny byç
zwiàzane z przedmiotem zamówienia w zakresie, który b´dzie spe∏nia∏ wymagania
tak zamawiajàcego, jak i ostatecznych beneficjentów (u˝ytkowników) przedmiotu
zamówienia. Dopuszczono zatem w dyrektywach, aby zamawiajàcy mogli pos∏ugi-
waç si´ takimi kryteriami oceny ofert, jak: potrzeba ochrony Êrodowiska, dost´p-
noÊç dla osób niepe∏nosprawnych, funkcjonalnoÊç proponowanych rozwiàzaƒ czy
metod produkcji. Przyj´te przez zamawiajàcego kryteria nie mogà jednak ograni-
czaç zasad uczciwej konkurencji (przede wszystkim zasady niedyskryminacji),
swobody przep∏ywu towarów i us∏ug oraz zasady przejrzystoÊci post´powania. 

Z uwagi na fakt, ˝e praca jest dla cz∏owieka jednym z gwarantów równoÊci,
w dyrektywach znalaz∏ si´ przepis umo˝liwiajàcy lepszà integracj´ ludzi niepe∏-
nosprawnych. Wynika z niego, ˝e mo˝na zarezerwowaç w krajowym systemie za-
mówieƒ publicznych szczególne prawo do udzia∏u w realizacji zamówienia dla osób
niepe∏nosprawnych. Wówczas wykonawca winien powierzyç zatrudnionym do rea-
lizacji umowy osobom niepe∏nosprawnym wy∏àcznie takà prac´, jakà mogà bez-
piecznie wykonywaç ze wzgl´du na natur´ lub stopieƒ swojej niepe∏nosprawnoÊci.

4.4. WETT sektor – najistotniejsze zmiany

Dyrektywa wy∏àcza ze swojego zakresu zamówienia udzielane w celu wykony-
wania danej dzia∏alnoÊci w sektorze u˝ytecznoÊci publicznej, je˝eli w danym kraju
b´dàcym cz∏onkiem UE dzia∏alnoÊç ta jest poddana bezpoÊrednio konkurencji na
rynku, a dost´p do tego rynku jest nieograniczony. Sytuacja ta musi znajdowaç
odzwierciedlenie tak w przepisach prawnych, jak i w istniejàcym stanie faktycz-
nym. O wystàpieniu warunków upowa˝niajàcych do wy∏àczenia informuje Komisj´
Europejskà (KE) ubiegajàce si´ o wy∏àczenie paƒstwo, ale w prawie krajowym usta-
wodawca mo˝e przewidzieç tak˝e mo˝liwoÊç wystàpienia z takim wnioskiem do
KE bezpoÊrednio przez konkretnego zamawiajàcego sektorowego – wówczas zgo-
d´ na wy∏àczenie, w postaci decyzji, wydaje bezpoÊrednio KE.

Ponadto dyrektywa wy∏àcza ze swego zakresu zamawiajàcych Êwiadczàcych
us∏ugi telekomunikacyjne, natomiast obejmuje podmioty sektora pocztowego, które
w Pzp sà obj´te regu∏ami klasycznymi. 
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USTAWA
PRAWO ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH W ZARYSIE
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1. Zakres obowiàzywania

1.1. Zakres podmiotowy

Do stosowania ustawy Prawo zamówieƒ publicznych zobowiàzani sà, oprócz pod-
miotów nale˝àcych do sektora finansów publicznych, tak˝e inne podmioty, o ile tyl-
ko spe∏niajà przes∏anki ustawowe. Najwa˝niejszà grup´ takich podmiotów stanowià
tzw. instytucje prawa publicznego i tzw. zamawiajàcy sektorowi. 

Instytucje prawa publicznego to utworzone w szczególnym celu zaspokajania
potrzeb o charakterze powszechnym, lecz dzia∏ajàce w re˝imie prawa prywatnego
osoby prawne zale˝ne od szeroko rozumianego paƒstwa. 

Zamawiajàcy sektorowi to cieszàcy si´ wyjàtkowymi przywilejami uzyskany-
mi od w∏adz paƒstwowych prowadzàcy dzia∏alnoÊç w sektorze wodnym, energety-
ki, transportu i telekomunikacji.

Instytucje prawa publicznego – szczegó∏owa definicja poj´cia

Instytucjà prawa publicznego zobowiàzanà do stosowania przepisów Pzp jest pod-
miot opisany w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówieƒ publicznych.

Poj´cie instytucji prawa publicznego zaczerpni´te z dyrektyw wspólnotowych,
najpe∏niej charakteryzuje specyfik´ utworzenia i dzia∏ania takich podmiotów. Za
instytucj´ prawa publicznego uwa˝any jest podmiot spe∏niajàcy równoczeÊnie trzy
warunki: 
1) jest osobà prawnà nienale˝àcà do sektora finansów publicznych, 
2) zosta∏ utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze po-

wszechnym niemajàcych charakteru przemys∏owego ani handlowego, 
3) inna instytucja prawa publicznego, podmiot sektora finansów publicznych lub

paƒstwowa jednostka organizacyjna nienale˝àca do sektora finansów publicz-
nych, pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny podmiot:
� finansuje go w ponad 50% lub
� posiada ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, lub
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� sprawuje nadzór nad organem zarzàdzajàcym, lub
� ma prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub za-

rzàdzajàcego.

OsobowoÊç prawna
Cechà charakterystycznà omawianego podmiotu jest to, ˝e dzia∏a on jako osoba
prawna, a wi´c w formie przewidzianej dla prawa prywatnego. Oznacza to, ˝e jest
podmiotem praw i obowiàzków, prowadzàc dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek. Wola
osoby prawnej uzewn´trzniana jest poprzez wol´ organu zarzàdzajàcego.

Zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym
W celu dookreÊlenia poj´cia „zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym”
nale˝y przypomnieç w tym miejscu zachowujàcà aktualnoÊç wyk∏adni´ Trybuna∏u
Konstytucyjnego (TK) wyjaÊniajàcà poj´cie „zadaƒ o charakterze u˝ytecznoÊci pu-
blicznej”. Wed∏ug TK sà to zadania wykonywane przez podmioty utworzone w celu
wykonywania zadaƒ z zakresu administracji publicznej polegajàcych na zaspo-
kajaniu potrzeb spo∏ecznych o charakterze ogólnym, których dzia∏alnoÊç nie
jest nastawiona na maksymalizacj´ zysku. Definicja ta zawiera kilka elementów.

� TK uzna∏, ˝e zadania administracji publicznej nale˝y zaliczyç do kategorii
poj´ç nieostrych, które ka˝dorazowo wymagajà analizy konkretnego stanu faktycz-
nego. Zakres zadaƒ administracji publicznej, poza niezb´dnym minimum (bezpie-
czeƒstwo wewn´trzne, obronnoÊç, sàdownictwo, polityka zagraniczna, ochrona
Êrodowiska itp.), poszczególne paƒstwa okreÊlajà w ró˝ny sposób. Zadania te
w sposób ogólny okreÊlone sà w konstytucji, a konkretyzowane w szeregu ustaw.
� Potrzeby spo∏eczne o charakterze ogólnym to potrzeby wspólne dla ca∏ej
spo∏ecznoÊci lub znacznej jej cz´Êci zwykle nie zaspokajane przez komercyjnych
przedsi´biorców. Instytucja prawa publicznego nie mo˝e odmówiç Êwiadczenia
nikomu, kto spe∏ni jednakowe dla wszystkich warunki formalne. Zwykle insty-
tucje te nie napotykajà na konkurencj´ ze strony innych podmiotów dzia∏ajàcych
na wolnym rynku. Na zaspokajanie tych potrzeb organa w∏adzy i administracji
publicznej (rzàdowej i samorzàdowej) chcà mieç albo wy∏àcznoÊç, albo przynaj-
mniej szczególny wp∏yw. Potrzeby te nie mogà mieç charakteru przemys∏owego
lub handlowego. 
� Brak nastawienia na maksymalizacj´ zysku nie oznacza, ˝e podmioty,
o których mowa nie mogà osiàgaç zysku lub ca∏y zysk zobowiàzane sà przezna-
czaç na dzia∏alnoÊç statutowà. Warunek ten spe∏niajà zarówno organizacje non-
-profit, jak i podmioty okreÊlane jako not-for-profit, których dzia∏alnoÊç mo˝e
przynosiç zysk, lecz niegenerowanie zysku nie powinno skutkowaç likwidacjà
organizacji (jak w przypadku podmiotów for-profit), gdy˝ nie zysk, lecz zaspo-
kajanie potrzeb spo∏ecznych jest celem i sensem ich istnienia. 

Zale˝noÊç
Podmiot, o którym mowa w omawianym przepisie musi byç zale˝ny wobec:
� innej instytucji prawa publicznego,
� jednostki sektora finansów publicznych lub
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� paƒstwowej jednostki organizacyjnej nienale˝àcej do sektora i nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej.

Poj´cie zale˝noÊci zdefiniowane zosta∏o jako jedna z czterech sytuacji wymie-
nionych wy˝ej. O ile posiadanie udzia∏ów (akcji), sprawowanie nadzoru nad orga-
nem zarzàdzajàcym i prawo do powo∏ywania organu nadzorczego lub zarzàdza-
jàcego nie budzà wi´kszych wàtpliwoÊci, o tyle poj´cie finansowania wymaga
wyjaÊnienia. Z finansowaniem podmiotu mamy do czynienia, kiedy Êrodki sà prze-
kazywane przez inny podmiot ogólnie na finansowanie ca∏ego podmiotu (np. dota-
cja podmiotowa) lub okreÊlonej jego dzia∏alnoÊci (np. dotacja przedmiotowa), a nie
w zamian za konkretne Êwiadczenie. Finansowanie powoduje powstanie faktyczne-
go stosunku podporzàdkowania lub zale˝noÊci od finansujàcego. Nie jest finanso-
waniem przekazywanie Êrodków w ramach umów wzajemnych (zak∏adajàcych
ekwiwalentnoÊç Êwiadczeƒ), np. jako wynagrodzenia za konkretne Êwiadczenia. 

Finansowanie w ponad 50% winno byç rozumiane w sposób czysto iloÊciowy.
Dla rozstrzygni´cia, w jakiej cz´Êci dana instytucja jest finansowana ze Êrodków za-
mawiajàcego, nale˝y braç pod uwag´ wszystkie jej przychody, w tym równie˝ te,
które pochodzà z dzia∏alnoÊci czysto komercyjnej. Ocena stopnia finansowania win-
na byç dokonana na poczàtku roku bud˝etowego, choçby na podstawie prowizorium
bud˝etowego. 

PRZYK¸AD

Za podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 3 (instytucje prawa publicznego) na-
le˝y uznaç m.in.: Narodowy Bank Polski, Poczt´ Polskà, Mennic´ Paƒstwowà,
Polskà Wytwórni´ Papierów WartoÊciowych, paƒstwowe radio i telewizj´ oraz
wiele innych spó∏ek paƒstwowych i komunalnych, wÊród których b´dà dystrybu-
torzy energii elektrycznej czy wodociàgi. 

Niektóre z instytucji prawa publicznego prowadzà dzia∏alnoÊç okreÊlonà 
w art. 122 ustawy nazywanà tak˝e dzia∏alnoÊcià sektorowà. W przypadku takich
instytucji zakres stosowania ustawy uzale˝niony b´dzie od przedmiotu zamówienia.
JeÊli zamówienie b´dzie realizowane przez takà instytucj´ w celu wykonania dzia-
∏alnoÊci opisanej w art. 122 Pzp, obowiàzek stosowania ustawy powstanie dopiero
po przekroczeniu progów ustawowych w∏aÊciwych dla zamówieƒ sektorowych. Za-
mówienia takie realizowane b´dà w oparciu o zasady przewidziane w Dziale III
w Rozdziale 3 Pzp. Szerzej ten temat w dalszej cz´Êci Poradnika. 

Wskazaç nale˝y, ˝e instytucje prawa publicznego b´dà udzielaç zamówieƒ tro-
jakiego rodzaju:
� tzw. „klasycznych” – niezwiàzanych z wykonywaniem jednego z wy˝ej wymienio-

nych rodzajów dzia∏alnoÊci, wtedy znajdà zastosowanie wszystkie przepisy ustawy,
� tzw. „sektorowych” – czyli realizowanych w celu wykonania jednego z typów

dzia∏alnoÊci sektorowej, o ile szacowana wartoÊç zamówienie przekracza warto-
Êci progowe okreÊlone w Pzp, do których to zamówieƒ b´dà mia∏y zastosowanie
w szczególnoÊci przepisy Dzia∏u III Rozdzia∏u 3 Pzp,
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� tzw. „sektorowych” – czyli realizowanych w celu wykonania jednego z typów
dzia∏alnoÊci sektorowej, których wartoÊç nie przekracza wartoÊci progowych
okreÊlonych w ustawie, do których to zamówieƒ nie b´dà mia∏y zastosowanie
w ogóle przepisy Pzp. 

PRZYK¸AD

Miejska spó∏ka wodociàgowa prowadzi, oprócz dzia∏alnoÊci w zakresie u˝ytecz-
noÊci publicznej, tak˝e dzia∏alnoÊç w zakresie budownictwa. Przedmiotem za-
mówienia jest zakup materia∏ów budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji
pod nazwà „budowa centrum handlowego TANIE ZAKUPY”. Z uwagi na fakt, i˝
przedmiotem zamówienia nie jest zamówienie sektorowe, do jego udzielenia
spó∏ka musi stosowaç wszystkie przepisy Pzp.

Zamawiajàcy sektorowi – szczegó∏owa definicja poj´cia

Zamawiajàcym sektorowym zobowiàzanym do stosowania przepisów Pzp jest
podmiot opisany w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç sektorowà opisanà w art. 122 ust. 1 Pzp na podstawie praw
szczególnych lub wy∏àcznych albo, je˝eli podmioty sektora finansów publicznych,
nienale˝àce do sektora finansów publicznych paƒstwowe jednostki organizacyjne
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej lub instytucje prawa publicznego pojedynczo
lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny podmiot wywierajà na nie
dominujàcy wp∏yw, w szczególnoÊci:
� finansujà je w ponad 50% lub
� posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, lub
� sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym, lub
� majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub za-

rzàdzajàcego, a realizowane przez ten podmiot zamówienie jest udzielane w celu
wykonania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, opisanej w art. 122 Pzp.

Dzia∏alnoÊç sektorowa zosta∏a okreÊlona (art. 122 Pzp) jako:
� poszukiwanie, rozpoznawanie miejsc wyst´powania lub wydobywania gazu

ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w´gla brunatnego,
w´gla kamiennego i innych paliw sta∏ych;

� zarzàdzanie lotniskami, portami morskimi lub Êródlàdowymi oraz udost´pnianie
ich przewoênikom powietrznym, morskim i Êródlàdowym;

� tworzenie sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwià-
zanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu lub
energii cieplnej lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej
do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

� tworzenie sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug, zwià-
zanych z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub dostarczanie wody pitnej do
takich sieci lub kierowania takimi sieciami; przepisami Pzp obj´te sà zamówie-
nia zwiàzane z kanalizacjà i oczyszczaniem Êcieków oraz pozyskiwaniem wody
pitnej;
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� obs∏uga sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów automatycznych;

� obs∏uga sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu autobuso-
wego;

� udost´pnianie lub obs∏uga publicznej sieci telekomunikacyjnej albo Êwiadczenie
jednej lub wi´kszej liczby us∏ug telekomunikacyjnych za pomocà takiej sieci.

Zamawiajàcych, o których mowa wy˝ej okreÊla si´ jako WETT (Water-Energy-
-Transport-Telecommunication) sektor lub zamawiajàcych sektorowych. 

CzynnoÊci opisane w art. 122 ust. 1 Pzp mo˝na podzieliç na cztery zasadnicze
grupy:
1. Dzia∏alnoÊç polegajàca na dostarczaniu okreÊlonych us∏ug przy zastosowaniu

sta∏ej sieci. Dzia∏alnoÊç zwiàzana z dostarczaniem wody pitnej, energii elek-
trycznej, gazu lub energii cieplnej obejmuje tworzenie lub kierowanie sta∏ymi
sieciami przeznaczonymi do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z pro-
dukcjà, transportem lub dystrybucjà wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub
energii cieplnej. Wymóg istnienia sta∏ej sieci wy∏àcza spod dzia∏ania przepisu
dostaw´ prowadzonà w inny sposób: np. wody pitnej w opakowaniach, gazu
w butlach. Postanowienia przepisu stosuje si´ równie˝ do podmiotów, które nie
posiadajà praw wy∏àcznych lub szczególnych przyznanych przez kompetentny
organ paƒstwa, ale dostarczajà wod´ pitnà, energi´ elektrycznà, gaz lub energi´
cieplnà do sieci kierowanej przez podmiot posiadajàcy szczególne lub wy∏àczne
prawa udzielone przez uprawniony organ paƒstwowy.

2. Dzia∏alnoÊç polegajàca na eksploatowaniu przez dany podmiot okreÊlonego
obszaru geograficznego w okreÊlonym celu, która jest przedmiotem koncesji
lub zezwolenia udzielonego przez uprawnione organy administracji paƒstwowej.
Cele te obejmujà:
� Poszukiwanie lub wydobywanie ropy naftowej, gazu, w´gla i innych paliw

sta∏ych. Postanowienia Pzp w tym zakresie majà zastosowanie do wszystkich
czynnoÊci niezb´dnych do prawid∏owego prowadzenia tego rodzaju dzia∏al-
noÊci. 

� Udost´pnianie przewoênikom powietrznym, morskim i rzecznym lotnisk, por-
tów morskich lub Êródlàdowych lub innych urzàdzeƒ portowych. Przepisy Pzp
obejmujà podmioty wykonujàce czynnoÊci zwiàzane bezpoÊrednio z przewo-
zem pasa˝erów i ∏adunków. Oznacza to, ˝e przemieszczanie si´ pasa˝erów
w obr´bie lotnisk i portów, udogodnienia zwiàzane z przelotami i odlotami,
tankowanie samolotów i statków, wy∏adunek i magazynowanie transporto-
wanych towarów obj´te jest postanowieniami Pzp. Równie˝ dotyczy to dzia-
∏alnoÊci polegajàcej na zaopatrywaniu i rozwijaniu niezb´dnej infrastruktury 
– budynków i urzàdzeƒ – oraz na utrzymywaniu tej infrastruktury w nale˝y-
tym stanie. 

3. Obs∏uga sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu. O ile 
w pkt 1 poj´cie sieci odnosi si´ do zespo∏u urzàdzeƒ infrastrukturalnych, o tyle
poj´cie sieci w przypadku transportu nale˝y rozumieç szerzej: nie tylko jako
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zespó∏ obiektów budowlanych i urzàdzeƒ (tory, linie energetyczne itp.), ale
równie˝ jako sieç po∏àczeƒ. Us∏ugi transportowe winny byç Êwiadczone zgodnie
z warunkami okreÊlonymi przez kompetentny organ paƒstwa. Warunki te do-
tyczà obs∏ugiwanych tras, zdolnoÊci przewozowej lub cz´stotliwoÊci us∏ugi.
W zakresie transportu autobusowego przewiduje si´ wyjàtek: je˝eli inne ni˝
zamawiajàcy podmioty Êwiadczà takie same us∏ugi na tym samym obszarze
geograficznym i na tych samych warunkach – wówczas nie majà zastosowania
przepisy ustawy. Ten sam obszar geograficzny oznacza taki obszar, na jakim
istnieje konkurencja pomi´dzy podmiotami Êwiadczàcymi us∏ugi. Je˝eli na
wi´kszym obszarze wyst´powanie konkurencji ograniczone jest do obszaru
mniejszego, wówczas nale˝y przyjàç, ̋ e konkurencja dotyczy obszaru mniejsze-
go. Takie same warunki Êwiadczenia us∏ug majà miejsce wówczas gdy ich od-
biorca otrzymuje zbli˝one oferty rynkowe w zakresie cenowym, cz´stotliwoÊci
Êwiadczenia us∏ugi, kszta∏tu sieci, czy oferowanego sprz´tu. 

4. Udost´pnianie lub obs∏uga sieci telekomunikacyjnej oraz Êwiadczenie jednej lub
wi´kszej liczby us∏ug telekomunikacyjnych. Podobnie jak w przypadku trans-
portu autobusowego, z zakresu stosowania ustawy wy∏àczeni sà zamawiajàcy
dzia∏ajàcy w sektorze telekomunikacji, o ile inne podmioty mogà swobodnie
zaoferowaç te same us∏ugi na tym samym obszarze geograficznym i na tych
samych warunkach. 

Podmiot dzia∏ajàcy w zakresie wy˝ej opisanym zobowiàzany jest do stosowania
przepisów ustawy przy dokonywaniu zamówieƒ sektorowych, jeÊli spe∏niony jest
jeden z dwóch warunków: 
1. Wykonuje dzia∏alnoÊç na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych. Pra-

wami szczególnymi lub wy∏àcznymi sà prawa przyznane w drodze ustawy lub
decyzji administracyjnej polegajàce na zastrze˝eniu wykonywania okreÊlonej
dzia∏alnoÊci dla jednego lub wi´kszej liczby podmiotów. Dyrektywy wspólno-
towe wskazujà na domniemanie istnienia praw szczególnych lub wy∏àcznych,
je˝eli zamawiajàcy, celem tworzenia sieci dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w sekto-
rach obj´tych regulacjà, mo˝e skorzystaç z procedur wyw∏aszczenia na cele
publiczne lub obcià˝enia w∏asnoÊci s∏u˝ebnoÊcià, lub mo˝e umieÊciç urzàdzenia
sieci na, pod lub nad publicznym szlakiem komunikacyjnym. Równie˝ w sy-
tuacji, gdy zamawiajàcy dostarcza wod´ pitnà, energi´ elektrycznà, gaz lub ener-
gi´ cieplnà do sta∏ej sieci kierowanej przez pomiot posiadajàcy szczególne lub
wy∏àczne prawa uwa˝a si´, i˝ podmiot dostarczajàcy te produkty sam posiada
prawa, o których tutaj jest mowa;

2. Jest podmiotem zale˝nym. Zale˝noÊç zamawiajàcego sektorowego zosta∏a okre-
Êlona w taki sam sposób, jak zale˝noÊç instytucji prawa publicznego, co zosta∏o
omówione wczeÊniej.

Z uwagi na fakt, i˝ dzia∏alnoÊç sektorowa jest zwykle wykonywana na podstawie
praw szczególnych lub wy∏àcznych, zamawiajàcymi sektorowymi sà zarówno pod-
mioty zale˝ne od szeroko rozumianego sektora publicznego, jak i podmioty prywat-
ne (np. sprywatyzowane elektrociep∏ownie). 
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Zamawiajàcy sektorowi stosujà przepisy Dzia∏u III Rozdzia∏u 3 Pzp ka˝dora-
zowo, gdy zamówienie udzielane jest w celu wykonywania dzia∏alnoÊci opisanej
w art. 122 Pzp i przekracza okreÊlone w przepisach ustawy progi kwotowe. 

PodkreÊliç nale˝y, i˝ nie ma znaczenia czy prowadzenie dzia∏alnoÊci sektorowej
stanowi przedmiot g∏ównej dzia∏alnoÊci zamawiajàcego, czy te˝ jedynie uboczny.
W takim przypadku rozstrzygajàcym b´dzie cel udzielanego zamówienia. JeÊli za-
mówienie udzielane jest w celu prowadzenia jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci sek-
torowej wówczas do udzielenia takiego zamówienia, o ile jego wartoÊç przekracza
progi wskazane w ustawie, stosowaç nale˝y przepisy Dzia∏u III Rozdzia∏u 3 Pzp.

Zauwa˝yç nale˝y, ˝e nie tylko zamawiajàcy opisani w punkcie 4 ust. 1 art. 3 Pzp
realizujà zamówienia zwiàzane z wykonywaniem dzia∏alnoÊci sektorowej. Jak
wspominaliÊmy w niniejszym opracowaniu, takie zamówienia realizujà tak˝e nie-
które instytucje prawa publicznego. W przypadku tych zamówieƒ obydwie grupy
podmiotów b´dà stosowa∏y wspólne regu∏y post´powania, a mianowicie dokony-
waç b´dà zamówieƒ zgodnie z przepisami rozdzia∏u sektorowego ustawy. Odmien-
nie natomiast wyglàdaç b´dzie ich sytuacja w przypadku pozosta∏ych zamówieƒ.
Instytucje prawa publicznego (podmioty zobowiàzane do stosowania ustawy na
podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 3 Pzp) stosowaç b´dà ustaw´ w pe∏nym zakresie, podczas
gdy zamawiajàcy sektorowi (podmioty zobowiàzane do stosowania ustawy na pod-
stawie art. 3 ust. 1 pkt. 4) nie b´dà stosowaç ustawy w ogóle. Wyjàtkiem b´dzie sy-
tuacja, w której zamawiajàcy sektorowy korzystaç b´dzie przy finansowaniu zamó-
wienia w przewa˝ajàcej cz´Êci ze Êrodków publicznych. W takiej sytuacji zobowià-
zany b´dzie do zastosowania ustawy w ca∏oÊci – niezale˝nie od tego czy przedmiot
zamawiany b´dzie w celu realizacji dzia∏alnoÊci sektorowej, czy te˝ nie. 

Zamawiajàcy sektorowi b´dà udzielaç zamówieƒ dwojakiego rodzaju:
� tzw. „klasycznych” – niezwiàzanych z wykonywaniem jednego z wy˝ej wymie-

nionych rodzajów dzia∏alnoÊci, gdy zamówienie b´dzie w ponad 50% finanso-
wane ze Êrodków publicznych lub, gdy otrzymanie Êrodków uzale˝nione b´dzie
od zastosowania ustawy, wtedy znajdà zastosowanie wszystkie przepisy ustawy,

� tzw. „sektorowych” – czyli realizowanych w celu wykonania jednego z typów
dzia∏alnoÊci sektorowej, o ile szacowana wartoÊç zamówienie przekracza warto-
Êci progowe okreÊlone w Pzp, do których to zamówieƒ b´dà mia∏y zastosowanie
w szczególnoÊci przepisy Dzia∏u III Rozdzia∏u 3 Pzp.

PRZYK¸AD

Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji papieru posiada aktywa
energetyczne produkujàce energi´ niezb´dnà dla prowadzenia w∏asnej dzia∏alno-
Êci biznesowej, a nadwy˝k´ sprzedaje do sieci. Przedmiotem zamówienia jest
remont kot∏a w celu zmniejszenia kosztów produkcji papieru. Poniewa˝ cel zamó-
wienia jest inny ni˝ sektorowy, przy jego udzielaniu nie b´dà mia∏y zastosowania
przepisy Pzp.

Obowiàzek stosowania wszystkich przepisów ustawy zwiàzany jest ze szczegól-
nymi regulacjami opisanymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, wed∏ug których ustawo-
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dawca zobowiàza∏ do stosowania Pzp tak˝e inne podmioty, jeÊli zamówienie przez
nie udzielane jest w ponad 50% wartoÊci finansowane ze Êrodków publicznych lub
gdy zamówienie finansowane jest przez jednostki sektora finansów publicznych,
lub inne ni˝ sektor finansów paƒstwowe osoby prawne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej lub przez instytucje prawa publicznego albo gdy zamówienie jest realizo-
wane z udzia∏em Êrodków, których otrzymanie uwarunkowane zosta∏o stosowaniem
ustawy Pzp. Ta ostatnia regulacja umo˝liwia jakimkolwiek darczyƒcom zobowiàza-
nie obdarowanego (np. w drodze umowy cywilnoprawnej) do wydania pieni´dzy
podchodzàcych z darowizny w oparciu o przepisy Pzp.

1.2. Zakres przedmiotowy

Zakresem przedmiotowym regulacji sektorowych obj´te sà zamówienia na dostawy,
us∏ugi lub roboty budowlane realizowane w celu wykonania jednego z typów dzia-
∏alnoÊci sektorowej. Zamówienia sektorowe realizowane sà zarówno przez instytu-
cje prawa publicznego, jak i przez zamawiajàcych sektorowych. W takim przypad-
ku zarówno instytucje prawa publicznego, jak i zamawiajàcy sektorowi stosujà usta-
w´ zgodnie z przepisami Dzia∏u III Rozdzia∏u 3 ustawy. 

W przypadku zamówieƒ na dostawy, roboty czy us∏ugi niemajàcych charakteru
zamówieƒ sektorowych instytucje prawa publicznego stosujà ustaw´ Prawo zamó-
wieƒ publicznych, jak zamawiajàcy klasyczni, a zamawiajàcy sektorowi w ogóle jej
nie stosujà. Realizacja zamówienia sektorowego o wartoÊci nieprzekraczajàcej kwot
progowych ustalonych w Rozdziale sektorowym udzielanego przez instytucje pra-
wa publicznego odbywa si´ bez stosowania ustawy, tak jak w przypadku zamawia-
jàcych sektorowych. 

WartoÊci progowe, jakie powodujà koniecznoÊç stosowania ustawy Prawo za-
mówieƒ publicznych wynoszà:
� w przypadku dostaw lub us∏ug równowartoÊç 400 000 euro (w przypadku pod-

miotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie telekomunikacji 600 000 euro), 
� w przypadku robót budowlanych równowartoÊç 5 000 000 euro.

W dalszej cz´Êci niniejszego opracowania zajmiemy si´ udzielaniem zamówieƒ
przez zamawiajàcych sektorowych. Stàd opisane ni˝ej normy prawa zamówieƒ
publicznych w∏aÊciwe b´dà dla tej grupy podmiotów. W przypadku, gdy podmiot
sektorowy korzystaç b´dzie ze Êrodków publicznych, b´dzie on zobowiàzany do
stosowania norm Pzp, jak zamawiajàcy klasyczni.

Przedmiot umowy sektorowej

Ustaw´ Prawo zamówieƒ publicznych stosuje si´ do zawierania umów, których
przedmiotem sà: 
� Roboty budowlane – przez które nale˝y rozumieç wykonanie albo zaprojektowa-

nie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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– Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016), a tak˝e wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
przez osob´ trzecià, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego.

PRZYK¸AD

Przedsi´biorstwo prowadzàce dzia∏alnoÊç sektorowà dzier˝awi urzàdzenie tech-
niczne wymagajàce podj´cia natychmiastowych prac remontowych. Przedsi´-
biorstwo zleca w∏aÊcicielowi urzàdzenia dokonania jego remontu okreÊlajàc
szczegó∏owe wymagania techniczne w zakresie wydajnoÊci, jaka ma byç osiàg-
ni´ta po wyremontowaniu urzàdzenia. W∏aÊciciel urzàdzenia ma za zadanie
wyremontowaç je na w∏asny koszt. W tym celu winien stosowaç przepisy Pzp
w takim zakresie, w jakim dotyczà one zamówienia sektorowego.

� Dostawy – przez które nale˝y rozumieç nabywanie rzeczy, praw oraz innych
dóbr, w szczególnoÊci na podstawie umowy sprzeda˝y, dostawy, najmu, dzier-
˝awy oraz leasingu.

� Us∏ugi – przez które nale˝y rozumieç wszelkie Êwiadczenia, których przedmio-
tem nie sà roboty budowlane lub dostawy.

Powy˝sze poj´cia zosta∏y zdefiniowane na potrzeby ustawy Prawo zamówieƒ
publicznych w ró˝ny sposób. Jedynie pierwsza spoÊród przyj´tych przez ustawo-
dawc´ definicji odwo∏uje si´ do wczeÊniej okreÊlonego ustawowo poj´cia. Jest nià
definicja robót budowlanych obejmujàca budow´, a tak˝e prace polegajàce na
przebudowie, monta˝u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. U˝yte dla
zdefiniowania robót budowlanych poj´cia: budowa, remont, obiekt budowlany, bu-
dynek, budowla czy obiekt ma∏ej architektury, sà zawarte w odpowiednich punktach
art. 3 ustawy Prawo budowlane. Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na fakt, i˝ do robót
budowlanych zaliczaç b´dziemy nie tylko wykonanie robót zgodnie z cytowanà
wczeÊniej definicjà zawartà w ustawie Prawo budowlane. Je˝eli przedmiotem
zamówienia b´dzie zaprojektowanie i wykonanie robot, to ca∏oÊç przedmiotu za-
mówienia kwalifikowana b´dzie jako roboty budowlane. Przyj´te w ustawie roz-
wiàzanie bazuje na wytycznych zawartych w dyrektywach wspólnotowych. 

Zamówienie robót budowlanych obejmuje równie˝ sytuacj´, w której to nie
zamawiajàcy jest bezpoÊrednim zlecajàcym wykonanie robót budowlanych, lecz
osoba trzecia. Taka sytuacja mo˝e mieç miejsce najcz´Êciej w przypadku, gdy
zamawiajàcy chce nabyç nieruchomoÊç i umawia si´ z developerem, aby ten jà wy-
budowa∏ zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego, a nast´pnie
odsprzeda∏ zamawiajàcemu. W takim przypadku osoba trzecia – developer – jest
podmiotem zobowiàzanym do stosowania ustawy przy dokonywaniu zamówienia
na roboty. 

Wskazaç nale˝y, ˝e poj´cie robót budowlanych obejmuje równie˝ takà umow´
o roboty budowlane, w której wynagrodzeniem za wykonane roboty jest:
� prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo
� prawo do eksploatacji obiektu budowlanego wraz z zap∏atà. 
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Takie zamówienie na roboty budowlane ustawodawca nazywa koncesjà na ro-
boty budowlane.

Ustawa Prawo budowlane definiuje poj´cie robót budowlanych jako budow´,
a tak˝e prace polegajàce na przebudowie, monta˝u, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego. Obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy jest:
� budynek wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi,
� budowla stanowiàca ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà wraz z instalacjami i urzà-

dzeniami,
� obiekt ma∏ej architektury.

Pod poj´ciem budynku nale˝y rozumieç taki obiekt budowlany, który jest trwa-
le zwiàzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach. Budowlà jest ka˝dy obiekt budowlany nieb´dàcy
budynkiem lub obiektem ma∏ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojàce maszty antenowe, wolno
stojàce trwale zwiàzane z gruntem urzàdzenia reklamowe, budowle ziemne, obron-
ne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojàce instalacje
przemys∏owe lub urzàdzenia techniczne, oczyszczalnie Êcieków, sk∏adowiska odpa-
dów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej-
Êcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a tak˝e cz´Êci budowlane urzàdzeƒ technicznych (kot∏ów, pieców przemys∏owych
i innych urzàdzeƒ) oraz fundamenty pod maszyny i urzàdzenia, jako odr´bne pod
wzgl´dem technicznym cz´Êci przedmiotów sk∏adajàcych si´ na ca∏oÊç u˝ytkowà.

Pod poj´ciem obiektu ma∏ej architektury nale˝y rozumieç niewielkie obiekty,
a w szczególnoÊci:
� obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy˝e przydro˝ne, figury,
� posàgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
� obiekty u˝ytkowe s∏u˝àce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzàdku, jak: pia-

skownice, huÊtawki, drabinki, Êmietniki.

Poj´cie dostawy zosta∏o zdefiniowane inaczej ni˝ w tytule XIII Kodeksu cywil-
nego (k.c.). Rezultatem post´powania o zamówienie publiczne na dostaw´ mo˝e
byç zawarcie ró˝norakich umów w szczególnoÊci wymienionych w cyt. przepisie.
Mowa tu mo˝e byç zarówno o umowach nazwanych w k.c., jak i nienazwanych. Do
specyficznych dostaw, w stosunku do których nie majà zastosowania przepisy
ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, nale˝y np. uzbrojenie.

Definicja us∏ugi skonstruowana zosta∏a celowo w sposób „negatywny”. Pozwa-
la to bowiem objàç nià (bez potrzeby nazywania) wszelkie Êwiadczenia nabywane
przez zamawiajàcych. W praktyce jednak˝e definicja ta budzi szereg wàtpliwoÊci.
Efektem sà trudnoÊci w prawid∏owym zaklasyfikowaniu danego zamówienia do
okreÊlonej kategorii. Niektóre spoÊród zamawianych us∏ug majà na tyle specyficz-
ny charakter, ̋ e ustawodawca zdecydowa∏ wy∏àczyç je w cz´Êci lub w ca∏oÊci spod
stosowania ustawy. 
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PRZYK¸AD

Zamówienie gotowego oprogramowania istniejàcego w postaci skoƒczonego
produktu odbywa si´ zgodnie z przepisami o dostawach, natomiast zamówienie
systemu informatycznego, jaki ma byç wykonany wed∏ug specyficznych potrzeb
zamawiajàcego odbywa si´ zgodnie z przepisami o us∏ugach.

Przy omawianiu zakresu przedmiotowego ustawy wskazaç nale˝y na problem
kwalifikacji do danego typu zamówienia obejmujàcego zamówienia ró˝nych ro-
dzajów. Ustawodawca przesàdzi∏ ten problem w sposób nast´pujàcy. Je˝eli zamó-
wienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo roboty budowlane oraz
us∏ugi, do udzielenia zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce tego przedmiotu
zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏ w danym zamówieniu jest najwi´kszy.
Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi polegajàce na
rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia
takiego zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce dostaw. Je˝eli zamówienie
obejmuje równoczeÊnie roboty budowlane oraz dostawy niezb´dne do ich wyko-
nania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce robót bu-
dowlanych.

2. Wy∏àczenia

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych, okreÊlajàc zasady i tryb udzielania zamó-
wieƒ publicznych, przewiduje jednoczeÊnie szereg wy∏àczeƒ umo˝liwiajàcych bàdê
to niestosowanie przepisów ustawy w ca∏oÊci, bàdê w cz´Êci.

WÊród wy∏àczeƒ przewidzianych ustawà nale˝y wyró˝niç wy∏àczenia zupe∏ne
oraz wy∏àczenia niezupe∏ne. Zarówno jedne, jak i drugie zosta∏y szczegó∏owo omó-
wione w poradniku dotyczàcym udzielania zamówieƒ klasycznych, a poniewa˝ majà
w pe∏ni zastosowanie do zamawiajàcych sektorowych, stàd w niniejszym Poradniku
nie wymagajà osobnego omówienia. Takiego omówienia wymagajà szczególne regu-
lacje sektorowe dotyczàce wy∏àczeƒ stosowania niektórych przepisów ustawy. 

2.1. Sektorowe zwolnienia podmiotowe

Zwolnione ze stosowania ustawy sà zamówienia sektorowe na us∏ugi, jeÊli wy-
konawcà ma byç podmiot powiàzany z zamawiajàcym, w rozumieniu przepisów 
art. 129 ust. 1 Pzp, tj. podmioty:
� z którymi zamawiajàcy sporzàdzajà roczne skonsolidowane sprawozdania finan-

sowe w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci;
� w których zamawiajàcy posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, sprawujà

nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mianowania ponad
po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego;

� które posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji zamawiajàcego, sprawujà
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nadzór nad jego organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mianowania ponad
po∏owy sk∏adu jego organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego;

� które wspólnie z zamawiajàcym podlegajà okreÊlonemu wy˝ej wp∏ywowi inne-
go podmiotu
– je˝eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeci´tnych przychodów
tych podmiotów osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach Unii Europej-
skiej pochodzi∏o ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz zamawiajàcego lub podmiotów,
o których mowa w pkt 1–4.

Ustawy nie stosuje si´ równie˝ w sytuacji, gdy zamawiajàcy utworzy∏ podmiot
w celu wspólnego wykonywania z nim dzia∏alnoÊci sektorowej, je˝eli w okresie
poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeci´tnych przychodów tego podmiotu osiàga-
nych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach Unii Europejskiej pochodzi∏o ze Êwiadcze-
nia us∏ug na rzecz zamawiajàcego lub podmiotów, o których mowa wy˝ej. Je˝eli spo-
Êród podmiotów, o których mowa wy˝ej, wi´cej ni˝ jeden podmiot Êwiadczy takie sa-
me lub podobne us∏ugi na rzecz zamawiajàcego, uwzgl´dnia si´ ca∏kowity przychód
wszystkich tych podmiotów. PodkreÊliç nale˝y, ˝e wskazane wy˝ej zwolnienie doty-
czy wy∏àcznie us∏ug. Nie sà obj´te tà regulacjà ani roboty budowlane, ani dostawy.

2.2. Wy∏àczenia cz´Êciowe dotyczàce niektórych monopolistów

Odr´bne wy∏àczenia cz´Êciowe przewidziane sà dla zamówieƒ udzielanych niektó-
rym monopolistom. Nie zosta∏y one umieszczone w Rozdziale 1 Pzp, tak jak regu-
lacja post´powaƒ, których przedmiotem sà us∏ugi grupy B, lecz w innych artyku∏ach
ustawy. Jednak, z uwagi na charakter tych przepisów, nale˝y je traktowaç jako wy-
∏àczenia cz´Êciowe spod stosowania Pzp.

Wy∏àczenia cz´Êciowe, o których mowa w tym punkcie dotyczà zamówieƒ, któ-
rych przedmiotem sà:
1) dostawy wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie Êcie-

ków do takiej sieci;
2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) dostawy gazu z sieci gazowej;
4) dostawy ciep∏a z sieci ciep∏owniczej;
5) powszechne us∏ugi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188);
6) us∏ugi przewozu kolejowego.

Ustawa w nieco odmienny sposób traktuje zamówienia wymienione w punk-
tach 1–4, obejmujàce dostawy mediów, które charakteryzujà si´ wyst´powaniem
monopoli naturalnych, inaczej zaÊ us∏ugi pocztowe i przewozu kolejowego, w przy-
padku których pozycja monopolistyczna wykonawcy wynika z przepisów prawa.
Poza wy∏àczeniami, o których mowa ni˝ej, do zamówieƒ wymienionych w punk-
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tach 1–4 nie stosuje si´ zakazu zawierania umów na czas nieoznaczony, a zawarcie
takiej umowy – lub umowy na okres d∏u˝szy, ni˝ 3 lata – nie wymaga zgody Pre-
zesa UZP.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia sà wszystkie ww. dostawy lub
us∏ugi nie stosuje si´ przepisów Pzp dotyczàcych:
� Wykluczenia z post´powania – zamówienie mo˝e zostaç udzielone mimo istnie-

nia przes∏anek wykluczenia wykonawcy z post´powania.
� ˚àdania dokumentów podmiotowych – konsekwencjà niemo˝noÊci wykluczenia

wykonawcy z post´powania jest zakaz ˝àdania oÊwiadczenia o spe∏nianiu wa-
runków podmiotowych oraz dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warun-
ków podmiotowych. Dokumenty te by∏yby zb´dne dla przeprowadzenia post´-
powania.

� Zgody na udzielenie zamówienia z wolnej r´ki – niezale˝nie od wartoÊci zamó-
wienia, zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki, bez koniecznoÊci
uzyskania zgody Prezesa UZP.

2.3. Zwolnienia przedmiotowe zwiàzane z jednà z dzia∏alnoÊci 
sektorowych

Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie tworzenia sta∏ych sieci przezna-
czonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà, transportem
lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczania ener-
gii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowania takimi
sieciami nie stosujà ustawy przy udzielaniu zamówieƒ na:
� us∏ugi przesy∏owe energii elektrycznej, ciep∏a i paliw gazowych,
� dostawy energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych,
� dostawy paliw do wytwarzania energii.

Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie tworzenia sta∏ych sieci prze-
znaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà lub dys-
trybucjà wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania
takimi sieciami nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na dostawy
wody.

Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie obs∏ugi sieci Êwiadczàcych pu-
bliczne us∏ugi w zakresie transportu autobusowego nie stosujà ustawy, je˝eli prze-
wozy regularne sà Êwiadczone tak˝e przez innego przewoênika na tym samym ob-
szarze i tych samych warunkach.

Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie udost´pniania lub obs∏ugi pu-
blicznej sieci telekomunikacyjnej albo Êwiadczenia jednej lub wi´kszej liczby us∏ug
telekomunikacyjnych za pomocà takiej sieci, nie stosujà ustawy, je˝eli te same us∏u-
gi sà Êwiadczone tak˝e przez innego operatora na tym samym obszarze geograficz-
nym i tych samych warunkach.
2.4. Zwolnienie z obowiàzku powo∏ywania komisji przetargowej

36



Zamówienie sektorowe mo˝e zostaç przeprowadzone w sposób okreÊlony przez kie-
rownika jednostki bez koniecznoÊci powo∏ywania komisji przetargowej. Kierow-
nik, okreÊlajàc sposób przeprowadzenia post´powania, winien mieç na wzgl´dzie
indywidualizacj´ odpowiedzialnoÊci za wykonywane czynnoÊci, przejrzystoÊç prac
oraz umo˝liwienie udzia∏u obserwatora w post´powaniu.

2.5. Mo˝liwoÊç ˝àdania przedstawienia dokumentów innych 
ni˝ okreÊlone w przepisach rozporzàdzenia

Przepisy ustawy umo˝liwiajà zamawiajàcemu sektorowemu, na potwierdzenie spe∏-
nienia warunków uczestnictwa w post´powaniu, ˝àdanie przedstawienia przez wy-
konawc´ dokumentów innych ni˝ wskazane w rozporzàdzeniu wykonawczym do
ustawy. ˚àdanie to jest jednak ograniczone wy∏àcznie do sytuacji, w których jest to
niezb´dne dla przeprowadzenia post´powania.

2.6. Mo˝liwoÊç odstàpienia od obowiàzku ˝àdania wadium 
i zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy

Ustawodawca w odniesieniu do zamawiajàcych sektorowych zezwoli∏ na odstàpie-
nie od obowiàzku ˝àdania wniesienia wadium i zabezpieczenia nale˝ytego wykona-
nia umowy.

Podsumowanie

Ustaw´ Prawo zamówieƒ publicznych zobowiàzane sà stosowaç wszystkie pod-
mioty:
� szeroko rozumianego sektora publicznego,
� sektora u˝ytecznoÊci publicznej,
� dysponujàce w przewa˝ajàcej mierze Êrodkami publicznymi,
� które uzyska∏y koncesj´ na wykonanie inwestycji budowlanych.

Ustaw´ Prawo zamówieƒ publicznych stosuje si´ do zawierania odp∏atnych
umów, których przedmiotem sà:
� dostawy,
� us∏ugi lub
� roboty budowlane.

Z uwagi na specyfik´ niektórych zamówieƒ ustawa zawiera katalog wy∏àczeƒ:
� zupe∏nych,
� cz´Êciowych.
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1. Og∏oszenia

1.1. Wst´p

Jednà z podstawowych gwarancji jawnoÊci i przejrzystoÊci systemu zamówieƒ
publicznych, zapewniajàcych zainteresowanym firmom nieskr´powany dost´p do
zamówieƒ, a zamawiajàcym uzyskiwanie korzyÊci (oszcz´dnoÊci), b´dàcych efek-
tem konkurencji pomi´dzy firmami, jest maksymalnie szybki, tani i skuteczny
dost´p do informacji o potencjalnych zamówieniach, og∏aszanych post´powaniach
i ich wynikach. Umo˝liwiajàc wszystkim zainteresowanym wykonawcom równy
dost´p, w tym samym czasie, do tych samych informacji o zamówieniu realizuje si´
zasad´ równego traktowania wykonawców, która jest podwalinà wszystkich dyrek-
tyw dotyczàcych zamówieƒ publicznych, w tym dyrektywy sektorowej, a co za tym
idzie tak˝e polskiego systemu zamówieƒ publicznych. 

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych poÊwi´ca problematyce publikacji og∏o-
szeƒ odr´bny rozdzia∏ zatytu∏owany: „Og∏oszenia” stanowiàcy Rozdzia∏ 3 w Dzia-
le I Pzp. Zawarte w tym rozdziale zasady b´dà mia∏y zastosowanie do zamówieƒ
sektorowych. Ponadto w Dziale III Rozdzia∏u 3 poÊwi´conym problematyce udzie-
lania zamówieƒ sektorowych odnajdziemy informacje dotyczàce zawartoÊci og∏o-
szeƒ informacyjnych, a tak˝e miejsc i terminów ich publikacji.

1.2. Cel og∏oszeƒ

Og∏oszenia majà na celu zaznajomienie szerokiej rzeszy wykonawców z planowa-
nymi zamówieniami, wszczynanymi post´powaniami oraz ich wynikami.

1.3. Skierowanie og∏oszenia do publikacji w dziennikach 
urz´dowych

Og∏oszenia przewidziane ustawà Pzp zamawiajàcy winien opublikowaç w swojej
siedzibie w sposób przewidziany w ustawie, jak i w oficjalnych dziennikach urz´-
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dowych, do których nale˝eç b´dà Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE) wydawany przez Urzàd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(UOPWE) i Biuletyn Zamówieƒ Publicznych (BZP) wydawany przez Prezesa Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych (UZP).

Zasadà jest, i˝ je˝eli ustawa nakazuje przekazanie og∏oszenia do UOPWE oraz
Prezesowi UZP, najpierw kieruje si´ og∏oszenie do UOPWE. Skierowaniem (prze-
kazaniem og∏oszenia) jest jego nadanie np. w placówce pocztowej operatora
publicznego. 

Og∏oszenia te muszà byç sporzàdzane na obowiàzujàcych wzorach og∏oszeƒ,
zgodnie z rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w spra-
wie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych
oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz.
460). 

1.4. Szczegó∏owe informacje dotyczàce obowiàzku publikacji 
og∏oszeƒ

Og∏oszenia przewidziane ustawà sà zamieszczane:
� w miejscu publicznie dost´pnym w siedzibie zamawiajàcego (za wyjàtkiem

og∏oszenia o planowanych zamówieniach), 
� na stronie internetowej zamawiajàcego, o ile takà stron´ zamawiajàcy posiada

(za wyjàtkiem og∏oszenia o planowanych zamówieniach), 
� w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) wydawanym przez

Urzàd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) 
� w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych (BZP) wydawanym przez Urzàd Zamó-

wieƒ Publicznych (UZP), 
� og∏oszenie w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim – w przypad-

ku zamówieƒ o bardzo du˝ych wartoÊciach (ponad 10 mln euro dla robót budow-
lanych i 5 mln euro dla dostaw i us∏ug).

Ustawodawca wskaza∏, ̋ e og∏oszenie mo˝e byç opublikowane tak˝e w inny spo-
sób. Decyzja o miejscu publikacji takiego og∏oszenia zosta∏a w tym przypadku po-
zostawiona uznaniu zamawiajàcego. 

1.5. Szczegó∏owe zasady publikacji og∏oszeƒ

Kierowane do publikacji w dziennikach urz´dowych (Dz. Urz. UE i BZP) og∏osze-
nia winny byç przekazywane na adres: 
1) UOPWE – na adres: 

Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 29 29 42 670
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E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int; – celem publikacji w Dz. Urz. UE;

2) Prezesowi UZP – na adres:
Rzeczpospolita Polska
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (0 22) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl; – celem publikacji w BZP,
niezw∏ocznie po przekazaniu UOPWE celem publikacji w Dz. Urz. UE.

1.6. Rodzaje og∏oszeƒ, zawartoÊç i terminy

Pzp przewiduje kilka ró˝nych rodzajów og∏oszeƒ. Majàc na wzgl´dzie etap post´-
powania i dokonywane czynnoÊci, mo˝na je usystematyzowaç w nast´pujàcy
sposób:
1) okresowe og∏oszenia informacyjne o planowanych w ciàgu nast´pnych 12 mie-

si´cy zamówieniach sektorowych,
2) og∏oszenia o zamówieniu sektorowym,
3) og∏oszenia o zakoƒczeniu post´powania,
4) og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego.

Okresowe og∏oszenia informacyjne
Okresowe og∏oszenia informacyjne o planowanych w ciàgu nast´pnych 12 miesi´-
cy zamówieniach sektorowych, których wartoÊci przekraczajà progi okreÊlone
w art. 128 Pzp majà dwojaki charakter. Mogà one zawieraç jedynie informacj´
o planowanych zamówieniach sektorowych, a mogà równie˝ stanowiç jednoczeÊ-
nie zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie publiczne. Og∏oszenia o plano-
wanych zamówieniach muszà byç przekazane do UOPWE oraz do Prezesa UZP.
Zamawiajàcy sektorowi przekazujà powy˝sze og∏oszenie do publikacji przy-
najmniej raz do roku. Moment przes∏ania og∏oszenia jest wybierany przez zama-
wiajàcego. 

Zamawiajàcy sektorowi przekazujà UOPWE okresowe og∏oszenie informacyjne
o planowanych w terminie najbli˝szych 12 miesi´cy zamówieniach sektorowych,
których wartoÊç:
� dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 

5 000 000 euro;
� dla dostaw – zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego S∏ownika Zamó-

wieƒ, z uwzgl´dnieniem progów okreÊlonych w Pzp dla zamówieƒ sektorowych,
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro;

� dla us∏ug – zsumowana w ramach danej kategorii Centralnej Klasyfikacji Pro-
duktów (CPC) okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ,
z uwzgl´dnieniem progów okreÊlonych w Pzp dla zamówieƒ sektorowych, prze-
kracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro.
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Okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych
mo˝e zawieraç zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe. W takim
przypadku zamawiajàcy, udzielajàc zamówienia w trybie przetargu ograniczone-
go oraz negocjacji z og∏oszeniem, mo˝e:
� odstàpiç od publikacji og∏oszenia o zamówieniu,
� skróciç termin sk∏adania ofert do 37 dni. 

W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji
z og∏oszeniem, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin sk∏adania ofert nie krótszy ni˝
10 dni, z uwzgl´dnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty.

W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocja-
cji z og∏oszeniem zamawiajàcy, za zgodà wszystkich wykonawców, którzy z∏o˝yli
wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, mo˝e ustaliç dowolny termin
sk∏adania ofert.

Og∏oszenia o zamówieniu sektorowym
Wszcz´cie post´powania sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z og∏oszeniem oraz konkursu nast´-
puje poprzez zamieszczenie og∏oszenia w miejscu publicznie dost´pnym w siedzi-
bie zamawiajàcego oraz na w∏asnej stronie internetowej zamawiajàcego, je˝eli takà
stron´ posiada, a tak˝e przekazanie og∏oszenia do publikacji w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówieƒ Publicznych. Zamieszczenie og∏o-
szenia w prasie jest konieczne, o ile wartoÊç udzielanego zamówienia sektorowego
przekracza progi opisane w art. 40 ust. 4 Pzp. Wzór og∏oszenia o zamówieniu sek-
torowym stanowi za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia w sprawie wzorów og∏oszeƒ.
Dniem wszcz´cia post´powania jest dzieƒ przekazania og∏oszenia do publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

Zamawiajàcy ma obowiàzek og∏osiç post´powanie prowadzone w trybie przetar-
gu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem przekazujàc og∏o-
szenie o zamówieniu sektorowym do publikacji.

Terminy sk∏adania ofert (wniosków) w post´powaniach prowadzonych
w poszczególnych trybach

Przetarg nieograniczony:
� Termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania

og∏oszenia UOPWE. Istnieje mo˝liwoÊç skrócenia terminu sk∏adania ofert do 
37 dni, je˝eli informacja o tym zamówieniu zosta∏a zawarta w og∏oszeniu o pla-
nowanych zamówieniach sektorowych przekazanym co najmniej na 52 dni przed
dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu UOPWE.

Przetarg ograniczony: 
� Termin sk∏adania wniosków nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni (52 dni w przypad-

ku, gdy przedmiotem zamówienia jest koncesja na roboty budowlane) od dnia
przekazania og∏oszenia UOPWE.
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� Termin sk∏adania ofert wynosi nie mniej ni˝ 40 dni z mo˝liwoÊcià skrócenia 
do 37 dni, lub 10 dni, a za zgodà wszystkich wykonawców mo˝e byç to ter-
min dowolny, o ile okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówie-
niach sektorowych zawiera∏o zaproszenie do ubiegania si´ i zosta∏o przekazane
co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu
UOPWE.

Negocjacje z og∏oszeniem:
� Termin sk∏adania wniosków nie mo˝e byç

krótszy ni˝ 37 dni (52 dni w przypadku, gdy
przedmiotem zamówienia jest koncesja na
roboty budowlane) od dnia przekazania og∏o-
szenia UOPWE.

� Termin sk∏adania ofert wynosi nie mniej ni˝
40 dni z mo˝liwoÊcià skrócenia do 37 dni, lub
10 dni, a za zgodà wszystkich wykonawców
mo˝e byç to termin dowolny, o ile okresowe
og∏oszenie informacyjne o planowanych za-
mówieniach sektorowych zawiera∏o zapro-

szenie do ubiegania si´ i zosta∏o przekazane co najmniej na 52 dni przed dniem prze-
kazania og∏oszenia o zamówieniu UOPWE.

Konkurs:
� termin sk∏adania wniosków nie mo˝e byç krótszy ni˝ 21 dni od dnia przekazania

og∏oszenia odpowiednio w kolejnoÊci UOPWE i Prezesowi UZP.
� termin sk∏adania prac konkursowych – wyznacza samodzielnie zamawiajàcy

w regulaminie konkursu.

Og∏oszenia o zakoƒczeniu post´powania
Og∏oszeniami koƒczàcymi post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego sà
albo og∏oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo zawiadomienie o unie-
wa˝nieniu post´powania. Zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie o wyborze naj-
korzystniejszej oferty wykonawców, którzy ubiegali si´ o zamówienie, a tak˝e

Prezesa UZP, wype∏niajàc formularz umieszczony na stronie
internetowej UZP. 

W przypadku uniewa˝nienia post´powania zamawiajàcy
zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´
o udzielenie zamówienia o jego uniewa˝nieniu – w tej sytuacji
ustawodawca nie przewidzia∏ og∏oszenia o uniewa˝nieniu po-
st´powania. 

Zamawiajàcy niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu
zawiadamia o jego wyniku uczestników konkursu oraz prze-
kazuje niezw∏ocznie og∏oszenie o wyniku konkursu do
UOPWE celem publikacji w Dz. Urz. UE i Prezesowi UZP
celem publikacji w BZP.
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Og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego
Zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia, czyli o zawarciu
umowy niezw∏ocznie po jej zawarciu do UOPWE celem publikacji w Dz. Urz. UE
i Prezesa UZP celem publikacji w BZP.

1.7. Sposób liczenia terminów na publikacj´ og∏oszenia 
i sk∏adanie ofert (wniosków)

Termin opublikowania og∏oszenia w BZP wskazany zosta∏ w art. 11 ust. 2 Pzp
i wynosi do 10 dni od dor´czenia og∏oszenia do UZP. W przypadku skierowania
og∏oszenia do UOPWE, ustawodawca nie okreÊli∏, w jakim terminie zostanie ono
opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE). Dyrek-
tywy zobowiàzujà UOPWE do publikacji og∏oszenia w terminie 12 dni (5 dni
w przypadku procedur przyspieszonych) od daty jego wys∏ania przez zamawiajà-
cego. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e odmiennie ni˝ w BZP, termin nie jest liczony od
daty otrzymania og∏oszenia przez Urzàd. Og∏oszenia publikowane sà w j´zyku kra-
ju, z którego pochodzi zamawiajàcy. Jedynie streszczenia wa˝niejszych elementów
og∏oszeƒ publikuje si´ we wszystkich pozosta∏ych j´zykach urz´dowych Unii Euro-
pejskiej. Streszczeƒ i t∏umaczeƒ dokonuje UOPWE. Wià˝àcy jest jedynie j´zyk
orygina∏u. 

Wskazany w przepisach Pzp termin sk∏adania ofert (wniosków), jaki zamawia-
jàcy winien zamieÊciç w og∏oszeniu o zamówieniu, jest liczony od przekazania
og∏oszenia do publikacji. W takim razie w sytuacji og∏oszeƒ o zamówieniach sekto-
rowych, kiedy ustawodawca nakaza∏ przekazanie og∏oszenia zarówno do UOPWE,
jak i do UZP, narzucajàc jednoczeÊnie obowiàzek wczeÊniejszego przekazania og∏o-
szenia do UOPWE, termin winien byç liczony od przekazania og∏oszenia póêniej-
szego, czyli do UZP.

1.8. Forma przekazywania og∏oszeƒ

W zale˝noÊci od Urz´du, do którego og∏oszenie jest kierowane, forma jego przeka-
zania jest nast´pujàca:
1) do Prezesa UZP – pisemnie, faksem, lub drogà elektronicznà za pomocà formu-

larza dost´pnego na stronie internetowej UZP,
2) do UOPWE – pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà.

1.9. Sprostowania

Pzp przewiduje procedur´ sprostowania treÊci og∏oszenia ju˝ opublikowanego
w BZP. 

Je˝eli og∏oszenie nie spe∏nia wymagaƒ Pzp lub aktów wykonawczych, wówczas
Prezes UZP jest zobowiàzany do wezwania zamawiajàcego do dokonania spro-
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stowania takiego og∏oszenia. Po otrzymaniu sprostowania Prezes UZP publikuje je
w BZP w postaci obwieszczenia w ciàgu 10 dni od dnia dor´czenia sprostowania 
do UZP.

Natomiast w przypadku pojawienia si´ b∏´dów w og∏oszeniu opublikowanym
w BZP polegajàcych na niezgodnoÊci og∏oszenia opublikowanego z treÊcià og∏osze-
nia przekazanego przez zamawiajàcego do publikacji, Prezes UZP sam lub z inicja-
tywy zamawiajàcego prostuje b∏´dy niezw∏ocznie, w formie obwieszczenia publiko-
wanego w BZP. 

1.10. Wzory og∏oszeƒ

Og∏oszenia kierowane do publikacji w dziennikach urz´dowych winny byç sporzà-
dzane na obowiàzujàcych drukach stanowiàcych wzory og∏oszeƒ. Powy˝sze wzory
zosta∏y wprowadzone, jak wczeÊniej wspomniano, rozporzàdzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych
Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 48, poz. 460). Generalnie, rozporzà-
dzenie okreÊla nast´pujàce rodzaje wzorów og∏oszeƒ o planowanych zamówieniach,
o rozpocz´ciu post´powania oraz o udzieleniu zamówienia.
1. Wzory og∏oszeƒ o planowanych zamówieniach sektorowych:

� okresowego og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sekto-
rowych, nieb´dàcego zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie (za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia),

� okresowego og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sekto-
rowych, b´dàcego zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie (za∏àcznik 
nr 3 do rozporzàdzenia).

2. Wzory og∏oszeƒ dotyczàcych zamówieƒ o wartoÊci przekraczajàcej wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla
dostaw lub us∏ug – 130 000 euro, 
� og∏oszenia o zamówieniu sektorowym, stanowiàcy (za∏àcznik nr 6 do rozpo-

rzàdzenia),
� og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego, stanowiàcy (za∏àcznik 

nr 7 do rozporzàdzenia).
3. Wzory og∏oszeƒ dotyczàcych konkursu o wartoÊci przekraczajàcej wyra˝onà

w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro (tzw. „konkurs otwarty”):
� og∏oszenia o konkursie (za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia),
� og∏oszenia o wynikach konkursu (za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia).

Jak widaç, wprowadzone wzory og∏oszeƒ zosta∏y przygotowane w podziale na
zamówienia klasyczne i zamówienia sektorowe. 

W celu pos∏ugiwania si´ wzorami og∏oszeƒ zawartymi w rozporzàdzeniu nale˝y
przyswoiç sobie – odmienne od obowiàzujàcego w polskim systemie zamówieƒ
publicznych – nazewnictwo trybów udzielania zamówieƒ. Poni˝ej zamieszczamy
tabel´ zawierajàcà zestawienie nazewnictwa trybów.
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Siatka poj´ciowa Pzp Siatka poj´ciowa dyrektyw

przetarg nieograniczony procedura otwarta

przetarg ograniczony procedura ograniczona

przetarg ograniczony ze skróconym procedura ograniczona przyspieszona
terminem sk∏adania wniosków 
ze wzgl´du na pilnà potrzeb´ 
udzielenia zamówienia

negocjacje z og∏oszeniem procedura negocjacyjna z uprzednim
og∏oszeniem

negocjacje z og∏oszeniem procedura negocjacyjna przyspieszona
ze skróconym terminem sk∏adania 
wniosków ze wzgl´du na pilnà 
potrzeb´ udzielenia zamówienia

negocjacje bez og∏oszenia, procedura negocjacyjna
zamówienie z wolnej r´ki bez uprzedniego og∏oszenia

Podsumowanie

Og∏oszenia publikowane w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia sek-
torowego pe∏nià kluczowà rol´ dla implementacji celów i zasad systemu zamówieƒ
publicznych.

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych przewiduje nast´pujàce rodzaje og∏oszeƒ:
� og∏oszenia o planowanych zamówieniach,
� og∏oszenia o wszcz´ciu post´powania,
� og∏oszenia o wyborze oferty,
� og∏oszenia o udzieleniu zamówienia.

ZawartoÊç og∏oszeƒ jest uzale˝niona od trybu post´powania, lecz zawsze og∏o-
szenie winno zawieraç informacje niezb´dne wykonawcom do podj´cia wst´pnej
decyzji o udziale (bàdê nie) w post´powaniu.
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1. Post´powanie o udzielenie zamówienia sektorowego

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych zosta∏a wkomponowana w obowiàzujàcy
w naszym kraju system prawny. Wiele norm Pzp zawiera bezpoÊrednie odes∏anie do
innych ustaw. W pozosta∏ych artyku∏ach Pzp pos∏uguje si´ wieloma poj´ciami oraz
instytucjami wyst´pujàcymi lub wr´cz zdefiniowanymi w innych ustawach i nie
zawiera jednoznacznego do nich odes∏ania. Niemniej jednak to w∏aÊnie w innych
aktach prawnych nale˝y poszukiwaç êród∏a pochodzenia i definicji wielu u˝ytych
w Pzp poj´ç. Podstawowym aktem prawnym, do którego odwo∏uje si´ Pzp jest usta-
wa Kodeks cywilny.

Art. 14 Pzp zak∏ada, ˝e „do czynnoÊci podejmowanych przez zamawiajàcego
i wykonawców w post´powaniu o udzielenie zamówienia sektorowego stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (...), je˝eli przepisy
ustawy nie stanowià inaczej”, co jednoznacznie wskazuje na cywilistyczny charak-
ter przepisów zawartych w ustawie. Konsekwencjà powy˝szego stwierdzenia jest to,
˝e czynnoÊci te winny byç interpretowane na gruncie przepisów prawa cywilnego.1

W razie koniecznoÊci oceny stosunków cywilnoprawnych pomi´dzy zamawiajà-
cym i wykonawcà bezwzgl´dnie nale˝y mieç na uwadze charakter norm Pzp, które
w wielu przypadkach stanowiç b´dà lex specialis w stosunku do k.c. Bez dok∏adnej
analizy konkretnej sytuacji nie b´dzie zatem mo˝liwe przesàdzenie o bezkrytycz-
nym stosowaniu norm prawa cywilnego do oceny charakteru stosunku prawnego
wynikajàcego z unormowaƒ Pzp.

1.1. Zamawiajàcy
Przygotowanie post´powania o udzielenie zamówienia sektorowego

Prawid∏owe przygotowanie post´powania o udzielenie zamówienia sektorowego
determinuje poprawnoÊç przeprowadzenia procedury, a co za tym idzie tak˝e po-
prawnoÊç udzielenia zamówienia.
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Poniewa˝ wiele nieprawid∏owoÊci i b∏´dów zwiàzanych z udzielaniem zamó-
wieƒ sektorowych powstaje ju˝ na etapie przygotowania post´powania, ustawodaw-
ca po∏o˝y∏ szczególny nacisk na uregulowanie kwestii dotyczàcych fazy poprzedza-
jàcej wszcz´cie i przeprowadzenie post´powania. Prawid∏owe przygotowanie jest
warunkiem niezb´dnym dla poprawnoÊci przeprowadzenia post´powania oraz po-
prawnoÊci udzielenia zamówienia. CzynnoÊci, jakich winien dokonaç zamawiajàcy
przed rozpocz´ciem post´powania uregulowane zosta∏y w Pzp w Dziale II Roz-
dziale 2. Co do zasady, normy powy˝szego Rozdzia∏u znajdujà zastosowanie do za-
mówieƒ sektorowych.

Obowiàzek przygotowania i przeprowadzenia post´powania o udzielenie zamó-
wienia sektorowego, zgodnie z art. 15 Pzp, spoczywa na samym zamawiajàcym.
Wyjàtkiem od powy˝szej zasady jest mo˝liwoÊç powierzenia w∏asnej jednostce
organizacyjnej lub osobie trzeciej:
� przygotowania post´powania lub
� przygotowania i przeprowadzenia post´powania.

Zarówno w∏asne jednostki organizacyjne zamawiajàcego, jak i osoby trzecie,
o których mowa wy˝ej, dzia∏ajà jako pe∏nomocnicy zamawiajàcego.

W prawie cywilnym istnieje zasada, ˝e czynnoÊç prawna mo˝e byç dokonana oso-
biÊcie lub za poÊrednictwem innej osoby. Takie poÊrednictwo innej osoby zwane jest
przedstawicielstwem. Przedstawicielstwo polega na tym, ˝e czynnoÊç prawna doko-
nana zostaje przez osob´ zwanà przedstawicielem, w imieniu innej osoby, zwanej
reprezentowanym oraz ˝e (jeÊli mieÊci si´ w granicach umocowania przedstawiciela
do dzia∏ania w cudzym imieniu) pociàga za sobà skutki bezpoÊrednio dla reprezen-
towanego (art. 95 § 2 k.c.). Przedstawiciel podejmuje wi´c dzia∏ania w imieniu oso-
by reprezentowanej, z których wynikajà skutki prawne dla osoby reprezentowanej. 

Ze wzgl´du na êród∏o umocowania przedstawiciela przepisy k.c. regulujà dwa
rodzaje przedstawicielstwa: przedstawicielstwo ustawowe oraz pe∏nomocnictwo.

Przedstawicielstwo ustawowe charakteryzuje si´ tym, ˝e prawo przedstawiciela
do dokonywania czynnoÊci prawnych w imieniu drugiej osoby wynika z przepisu
ustawy. Na gruncie Pzp sytuacja taka nie wyst´puje.

Pe∏nomocnictwo jest rodzajem przedstawicielstwa, w którym prawo przedstawi-
ciela do dokonywania czynnoÊci prawnych w cudzym imieniu opiera si´ na woli
osoby reprezentowanej (mocodawcy). Udzielenie pe∏nomocnictwa jest jednostron-
nà czynnoÊcià prawnà. Pe∏nomocnictwa mo˝e udzieliç ka˝da osoba fizyczna i praw-
na, posiadajàca zdolnoÊç do dokonywania czynnoÊci prawnych. 

Majàc na uwadze przepisy dotyczàce odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych, w art. 18 Pzp jako bezpoÊredniego odpowiedzialnego za
przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia sektoro-
wego wskazano kierownika zamawiajàcego. Aby nie by∏o wàtpliwoÊci nale˝y
w tym miejscu przypomnieç, ˝e zgodnie z definicjà zawartà w art. 2 pkt 3 Pzp, jest
to osoba lub organ, który jest uprawniony do zarzàdzania zamawiajàcym na podsta-
wie obowiàzujàcych przepisów, statutu lub umowy, z wy∏àczeniem jednak pe∏no-
mocników ustanowionych przez zamawiajàcego.
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Kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç pracownikom zamawiajàcego wy-
konywanie zastrze˝onych dla siebie czynnoÊci dotyczàcych przygotowania i prze-
prowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia sektorowego. Uczyniç to musi
w formie pisemnej. W takiej sytuacji odpowiedzialnoÊç zostaje rozszerzona równie˝
na inne osoby. Zakres tej odpowiedzialnoÊci jest adekwatny do powierzonych tym
osobom czynnoÊci, zarówno tych zwiàzanych z przygotowaniem post´powania, jak
i tych zwiàzanych z samym post´powaniem.

Ustawodawca w art. 18 ust. 3 Pzp wskazuje, majàc na uwadze odr´bne przepisy,
w których obowiàzek przygotowania i przeprowadzenia post´powania zosta∏ za-
strze˝ony dla innych organów ni˝ kierownik jednostki, ˝e przepisy dotyczàce kie-
rownika zamawiajàcego stosuje si´ odpowiednio do tego organu. 

Wy∏àczenia po stronie zamawiajàcego

Majàc na uwadze nakaz równego traktowania wszystkich wykonawców, ustawo-
dawca stara si´ zapobiec sytuacjom, w których osoby uczestniczàce w post´powa-
niu po stronie zamawiajàcego by∏yby osobiÊcie zainteresowane jego rezultatem.

Na mocy art. 17 ust. 1 Pzp wy∏àczeniu podlegajà osoby wykonujàce czynnoÊci
w post´powaniu o udzielenie zamówienia, jeÊli:
� ubiegajà si´ o udzielenie tego zamówienia;
� pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub powino-

wactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-
giego stopnia, lub sà zwiàzane z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z wy-
konawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub
organów 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;

� zosta∏y prawomocnie skazane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´po-
waniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

PRZYK¸AD

Cz∏onek komisji przetargowej po up∏ywie terminu sk∏adania ofert stwierdzi∏, ˝e
wÊród wykonawców ubiegajàcych si´ o wykonanie zamówienia jest firma, w któ-
rej dwa i pó∏ roku temu pracowa∏. Nast´pnego dnia poinformowa∏ na piÊmie
przewodniczàcego komisji o tym fakcie, sk∏adajàc rezygnacj´. 

Wszystkie osoby, które wykonujà jakiekolwiek czynnoÊci w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia sektorowego majà obowiàzek z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie
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o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których mowa wy˝ej,
pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe
zeznania. Do czynnoÊci podejmowanych w post´powaniu
nie nale˝à czynnoÊci zwiàzane z jego przygotowaniem np.
ze sporzàdzeniem specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia. CzynnoÊci, które zosta∏y podj´te przez osob´ pod-
legajàcà wy∏àczeniu po powzi´ciu przez nià wiadomoÊci
o okolicznoÊciach b´dàcych podstawà wy∏àczenia, muszà
zostaç powtórzone, za wyjàtkiem otwarcia ofert oraz takich czynnoÊci faktycznych,
które nie majà wp∏ywu na wynik post´powania.

Zamówienia wspólne

Bioràc pod uwag´ ewentualne korzyÊci – tak dla bud˝etu, jak i dla zamawiajàcych
– wynikajàce z efektu skali, a polegajàce na obni˝eniu cen na rynku zamówieƒ pu-
blicznych, ustawodawca wprowadza przepis art. 16 Pzp, na mocy którego zamawia-
jàcy mogà wspólnie przeprowadziç post´powanie i udzieliç zamówienia.

Zamawiajàcy tacy muszà wyznaczyç spoÊród siebie jednego zamawiajàcego, któ-
remu udzielà stosownego upowa˝nienia do przeprowadzenia post´powania i udzie-
lenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. W stosunku do zamawiajàcych, o któ-
rych mowa wy˝ej odpowiednio stosuje si´ przepisy dotyczàce zamawiajàcego.

W ustawie Pzp przewidziane zosta∏y nast´pujàce przypadki wskazywania jedne-
go zamawiajàcego, spoÊród zamawiajàcych udzielajàcych tzw. zamówieƒ wspól-
nych, w∏aÊciwego do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na
ich rzecz:
� wyznaczenie przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia, jednej jed-

nostki organizacyjnej spoÊród podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych,
� wyznaczenie przez Ministra kierujàcego dzia∏em administracji rzàdowej, w dro-

dze zarzàdzenia, jednej jednostki organizacyjnej spoÊród podleg∏ych mu jedno-
stek organizacyjnych,

� wyznaczenia przez organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego
jednej jednostki organizacyjnej spoÊród podleg∏ych samorzàdowych jednostek
organizacyjnych.

Komisja przetargowa

Ustawodawca w Pzp poÊwi´ca komisji przetargowej jedynie trzy artyku∏y i nie prze-
widuje ju˝ ˝adnych dodatkowych regulacji szczegó∏owych. W stosunku do prawa
wczeÊniej obowiàzujàcego stanowi to rozwiàzanie dajàce zamawiajàcym swobod´
w dostosowaniu zasad funkcjonowania komisji przetargowych do specyfiki organi-
zacyjnej w∏asnych instytucji. Ma ono równie˝ s∏u˝yç odbiurokratyzowaniu systemu
zamówieƒ publicznych.

Kierownik zamawiajàcego udzielajàcego zamówienia sektorowego, co do zasa-
dy, mo˝e odstàpiç od powo∏ania komisji przetargowej. W takim przypadku winien
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okreÊliç sposób prowadzenia post´powania majàc na uwadze sprawnoÊç i przejrzy-
stoÊç udzielenia zamówienia a tak˝e indywidualizacj´ odpowiedzialnoÊci za wyko-
nywane czynnoÊci.

W przypadku gdy udzielajàc zamówienia sektorowego, kierownik zamawiajàce-
go powo∏a komisj´ przetargowà, to zastosowanie b´dà mia∏y wszystkie przepisy

dotyczàce zamawiajàcych i wykonawców, a w szcze-
gólnoÊci te odnoszàce si´ do zasad funkcjonowania
komisji przetargowych. Z uwagi na fakt, ˝e kierow-
nicy zamawiajàcych udzielajàcych zamówieƒ sekto-
rowych w prowadzonych post´powaniach o zamó-
wienie publiczne, zwykle decydujà si´ na powo∏anie
komisji, w dalszej cz´Êci Poradnika przedstawione
zostanà podstawowe kwestie dotyczàce roli i zadaƒ
komisji, charakteru komisji i trybu jej pracy.

Przepisy przewidujàce powo∏anie komisji przetargowej zamieszczone zosta∏y
w Dziale II Pzp pt. „Post´powanie o udzielenie zamówienia”. Oznacza to, ˝e majà
one zastosowanie do wszystkich trybów udzielania zamówienia sektorowego. Kie-
rownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç komisji, oprócz przeprowadzenia post´po-
wania, tak˝e jego przygotowanie. W szczególnoÊci czynnoÊci przygotowania post´-
powania polegaç b´dà na:
� sporzàdzeniu opisu przedmiotu zamówienia, 
� ustaleniu szacowanej wartoÊci zamówienia, 
� wskazaniu odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia, 
� sporzàdzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WartoÊç zamówienia nale˝y rozumieç jako ca∏kowite szacunkowe wynagrodze-
nie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone z nale˝ytà starannoÊcià. 

Komisje sta∏e i doraêne

Komisja przetargowa mo˝e mieç charakter sta∏y (obs∏ugiwaç wszystkie zamówie-
nia danej instytucji) lub charakter doraêny (byç powo∏ywana do przygotowania
i przeprowadzenia okreÊlonych post´powaƒ).

Cz∏onkami komisji przetargowej mogà byç zarówno pracownicy zamawiajà-
cego, jak i osoby nieb´dàce jego pracownikami. 

Decyzja o tym, jaki model nale˝y zastosowaç w danej instytucji, ma dalekosi´˝-
ne skutki praktyczne. 

Zaletami sta∏ej komisji przetargowej sà: ∏atwoÊç powo∏ania cz∏onków komisji
(jednorazowo), mniejsze koszty zwiàzane z przeszkoleniem oraz sta∏ym podnosze-
niem kwalifikacji cz∏onków komisji i zwiàzana z tym wi´ksza pewnoÊç kierownika
zamawiajàcego co do profesjonalnego charakteru dzia∏aƒ podejmowanych przez
komisj´, a tak˝e sprawnoÊç dzia∏aƒ podejmowanych przez stale wspó∏pracujàcy ze
sobà zespó∏. 

Wadami sta∏ej komisji sà: trudnoÊç, a w wielu przypadkach niemo˝noÊç,
znalezienia wÊród pracowników instytucji zamawiajàcej osób o wszechstronnych
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kwalifikacjach niezb´dnych do odpowiedzialnego i rzetelnego udzia∏u w pracach
komisji zajmujàcej si´ ró˝nymi zamówieniami, trudnoÊç w znalezieniu osób nieb´-
dàcych pracownikami instytucji zamawiajàcej, którzy zadeklarowaliby gotowoÊç
uczestniczenia w du˝ej iloÊci post´powaƒ prowadzonych w d∏ugim okresie oraz
trudnoÊç w zapewnieniu uczestnictwa wszystkich cz∏onków w pracach komisji
trwajàcych cz´sto nieprzerwanie przez ca∏y rok.

Zaletami komisji doraênej sà: mo˝liwoÊç kszta∏towania sk∏adu osobowego ko-
misji w zale˝noÊci od przedmiotu zamówienia oraz przewidywanego czasu trwania
procedury, zapewnienie uczestnictwa w pracach komisji pracownikom ró˝nych ko-
mórek merytorycznych, w tym b´dàcych koƒcowym odbiorcà zamówienia oraz
mo˝liwoÊç doÊç ∏atwego znalezienia osób nieb´dàcych pracownikami instytucji
zamawiajàcej, które zechcia∏yby uczestniczyç w pracach komisji. Z powy˝szych
powodów komisje sta∏e powo∏uje si´ zwykle w instytucjach, których charakter za-
mówieƒ jest jednorodny (ten sam lub podobny, powtarzajàcy si´ okresowo przed-
miot zamówienia), natomiast komisje doraêne powo∏ywane sà zazwyczaj w instytu-
cjach, które realizujà ró˝norodne zamówienia.

Podzia∏ na komisje sta∏e i doraêne nie jest podzia∏em dychotomicznym. Po
pierwsze, komisja mo˝e si´ sk∏adaç zarówno z cz∏onków sta∏ych, jak i powo∏y-
wanych ad hoc. Cz∏onkami sta∏ymi komisji powinny byç osoby, których obec-
noÊç jest niezb´dna, niezale˝nie od przedmiotu zamówienia. Mo˝na na sta∏e po-
wo∏aç: przewodniczàcego komisji, sekretarza komisji, osob´ wyspecjalizowanà
w analizie formalnoprawnej dokumentów, ekonomist´ itp. Natomiast, w zale˝-
noÊci od przedmiotu zamówienia mogà byç powo∏ywani cz∏onkowie komisji dys-
ponujàcy odpowiednià wiedzà merytorycznà. Po drugie, w jednej instytucji 
mo˝e funkcjonowaç zarówno sta∏a komisja (jedna lub wi´cej) dla okreÊlonego
rodzaju zamówieƒ, jak i mogà byç powo∏ywane komisje doraêne dla pozosta∏ych
zamówieƒ. 

PRZYK¸AD

Uchwa∏à zarzàdu w spó∏ce wodociàgowej powo∏ano sta∏à komisj´ do prowadze-
nia post´powaƒ na roboty budowlane okreÊlajàc z imienia i nazwiska przewod-
niczàcego, zast´pc´ przewodniczàcego oraz sekretarza. Pozostali cz∏onkowie
komisji, w myÊl uchwa∏y zarzàdu, wyznaczani sà ka˝dorazowo przy udzieleniu
konkretnego zamówienie przez przewodniczàcego. 

Powo∏anie komisji przetargowej

Cz∏onków komisji przetargowej powo∏uje i odwo∏uje kierownik zamawiajàcego.
W zale˝noÊci od statusu formalnoprawnego jednostki ró˝ne osoby pe∏nià funkcje
kierownika zamawiajàcego. Odr´bne przepisy okreÊlajà, kto w imieniu instytucji
zamawiajàcej i w jakim zakresie ma prawo podejmowaç decyzje o wydatkach. W tej
kwestii ustawa nie wnosi ˝adnych zmian. 

Z formalnego punktu widzenia cz∏onkiem komisji przetargowej mo˝e byç ka˝-
dy. Prawo polskie nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji udokumentowa-
nych zaÊwiadczeniami z odbytych szkoleƒ, certyfikatami itp.

51



Komisja przetargowa sk∏adaç si´ winna co najmniej z 3 osób. Cz∏onkami ko-
misji przetargowej mogà byç zarówno pracownicy zamawiajàcego, jak i osoby,
które nie sà pracownikami zamawiajàcego, lecz sà zwiàzane z zamawiajàcym
innymi umowami: umowà zlecenia, umowà o dzie∏o bàdê innà umowà cywilno-
prawnà. 

Praktykà jest, ˝e spoÊród cz∏onków komisji kierownik zamawiajàcego powinien
wskazaç co najmniej dwie osoby funkcyjne – przewodniczàcego komisji oraz sekre-
tarza komisji. Kwestie powy˝sze nie zosta∏y jednak uregulowane w Pzp. Dopiero
rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie proto-
ko∏u post´powania o udzielenie zamówienia sektorowego wskaza∏o „funkcyjnych”
cz∏onków komisji przetargowej – przewodniczàcego i sekretarza. 

Przewodniczàcy komisji powinien pe∏niç bardzo wa˝nà rol´ w pracach komisji.
Powinien byç organizatorem pracy ca∏ej komisji. WÊród szczegó∏owych zadaƒ
przewodniczàcego mog∏yby si´ znaleêç takie czynnoÊci formalne, jak: (1) kie-
rowanie pracami komisji, w tym ustalania trybu jej pracy, (2) odebranie oÊwiad-
czeƒ, od cz∏onków komisji i od bieg∏ych, o niepodleganiu wy∏àczeniu z post´-
powania, (3) wyznaczanie terminów posiedzeƒ, (4) podzia∏ prac podejmowanych
w trybie roboczym oraz (5) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji post´po-
wania.

Przewodniczàcy komisji pe∏ni równie˝ istotnà rol´ w procesie dochodzenia do
rozstrzygni´ç. Powinien wymuszaç merytoryczny charakter dyskusji, nie dopusz-
czaç do dominowania poglàdów subiektywnych, wnioskowaç w imieniu komisji
o powo∏anie bieg∏ych i dyscyplinowaç cz∏onków komisji. DoÊwiadczenie przewod-
niczàcego i jego presti˝ wÊród cz∏onków komisji mo˝e zdecydowanie u∏atwiç
i przyspieszyç prace komisji.

Cz∏onkowie komisji dokonujà powierzonych im czynnoÊci zgodnie z zasadami
ustalonymi przez kierownika zamawiajàcego w dokumencie okreÊlajàcym organi-
zacj´, sk∏ad, tryb pracy oraz zakres obowiàzków cz∏onków komisji przetargowej.
Mo˝e to byç np. instrukcja lub regulamin pracy komisji przetargowej. Zasady win-
ny zostaç ustalone w taki sposób, aby zapewniç sprawnoÊç dzia∏ania komisji, zindy-
widualizowaç odpowiedzialnoÊç jej cz∏onków za wykonywane przez nich czynno-
Êci oraz zapewniç przejrzystoÊç prac komisji.

Istota komisji przetargowej

Komisja przetargowa jest zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàcego. Za-
tem nie posiada ona ˝adnych uprawnieƒ do dokonywania czynnoÊci prawnych, a jej
rola jest ograniczona wy∏àcznie do doradzania i opiniowania oraz przygotowywania
projektów dokumentów i decyzji. Ostateczne decyzje podejmuje kierownik zama-
wiajàcego i on za nie odpowiada. Wynika to jednoznacznie z art. 18 ust. 1 Pzp,
zgodnie z którym kierownik zamawiajàcego odpowiada za przygotowanie i prze-
prowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia. 

Podzia∏ zadaƒ pomi´dzy komisj´ a kierownika opiera si´ na podziale na czynno-
Êci faktyczne (dokonywane przez komisj´) i czynnoÊci prawne (dokonywane przez
kierownika zamawiajàcego).
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Zadania komisji przetargowej

Do zadaƒ komisji przetargowej nale˝y: 
1) ocena spe∏niania przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powaniu

o udzielenie zamówienia, 
2) badanie ofert, 
3) ocena ofert, 
4) wskazanie oferty najkorzystniejszej/wskazanie okolicznoÊci skutkujàcych unie-

wa˝nieniem post´powania

W ramach wymienionych zadaƒ komisja przetargowa ma obowiàzek wykonaç
w szczególnoÊci nast´pujàce czynnoÊci i przedstawiç kierownikowi zamawiajàcego
stosowne propozycje:

Ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu 
Na podstawie dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w po-
st´powaniu z∏o˝onych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu lub wraz z ofertà komisja sprawdza, czy wykonawcy spe∏niajà warunki podmio-
towe. Je˝eli komisja stwierdzi brak dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych
warunków, ma obowiàzek wezwania wykonawców do uzupe∏nienia tych dokumen-
tów w okreÊlonym terminie, jeÊli ich nieuzupe∏nienie skutkowa∏oby uniewa˝nie-
niem post´powania. Aby jednak stwierdziç czy istnieje podstawa do uniewa˝nienia
post´powania, komisja musi dokonaç czynnoÊci badania ofert, chyba ˝e nie wp∏y-
nie ˝adna oferta. W przeciwnym wypadku brak dokumentów powoduje wyklucze-
nie wykonawcy z post´powania. 

PRZYK¸AD

W post´powaniu na dostaw´ komputerów zosta∏y z∏o˝one trzy oferty. W dwóch
pierwszych zamawiajàcy stwierdzi∏ braki w dokumentach podmiotowych. Do
pierwszej z ofert wykonawca nie za∏àczy∏ aktualnego odpisu z KRS, w drugiej zaÊ
brak by∏o wymaganego wykazu posiadanych kwalifikacji. Komisja przetargowa
nie podj´∏a jednak˝e decyzji o wykluczeniu wykonawców, którzy z∏o˝yli przed-
miotowe oferty, postanawiajàc przeanalizowaç treÊç trzeciej z ofert. W trakcie
badania trzeciej oferty stwierdzono, ˝e zaproponowany sprz´t nie odpowiada
wymaganiom postawionym przez zamawiajàcego w specyfikacji. Po stwierdze-
niu powy˝szego przewodniczàcy komisji skierowa∏ do kierownika jednostki
pismo o zatwierdzenie decyzji ˝àdania uzupe∏nienia dokumentów podmiotowych
w odniesieniu do pierwszych dwóch wykonawców.

W przypadku stwierdzenia, ̋ e wykonawca winien byç wykluczony z post´powa-
nia, komisja wnioskuje w tej sprawie do kierownika zamawiajàcego i przygotowu-
je projekt pisma do wykonawcy zawierajàcego uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofert´ wykonawcy wykluczonego z post´powania uznaje si´ za odrzuconà. Podob-
nie post´puje komisja przetargowa, je˝eli stwierdzi, ̋ e wykonawca powinien zostaç
wykluczony na innej podstawie, np. w przypadku niewniesienia wadium.
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Badanie ofert
Oferty z∏o˝one przez wykonawców podlegajà tak˝e
badaniu pod kàtem przes∏anek odrzucenia oferty
opisanych w art. 89 Pzp. Je˝eli komisja przetargowa
ma jakiekolwiek wàtpliwoÊci dotyczàce treÊci z∏o˝o-
nej oferty, mo˝e ˝àdaç udzielenia stosownych wy-
jaÊnieƒ. W sytuacji, gdy komisja stwierdzi, ˝e oferta
winna zostaç odrzucona, wnioskuje w tej sprawie do
kierownika zamawiajàcego i przygotowuje projekt
pisma do wykonawcy zawierajàcego uzasadnienie
faktyczne i prawne. W przypadku stwierdzenia za-
istnienia przes∏anek do odrzucenia wszystkich ofert,
komisja bada podstawy odrzucenia ofert. W przy-

padku stwierdzenia, ˝e podstawà odrzucenia którejkolwiek z ofert jest brak w doku-
mentach potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu, komisja
wzywa wykonawców, którzy z∏o˝yli takie oferty do uzupe∏nienia dokumentów
wyznaczajàc w tym celu odpowiedni termin. Po up∏ywie tego terminu oferty takie
zostajà odrzucone. 

W przypadku prowadzenia post´powania w trybie przetargu nieograniczonego
i negocjacji bez og∏oszenia, komisja winna wykonywaç czynnoÊci opisane w pkt 1
i 2 jednoczeÊnie. 

Ocena ofert 
Oferty nieodrzucone podlegajà ocenie na podstawie
kryteriów oceny ofert okreÊlonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert pro-
wadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja
przetargowa wnioskuje do kierownika zamawiajàce-
go o dokonanie wyboru wskazanej oferty (przedk∏a-
dajàc do zatwierdzenia protokó∏ post´powania
o udzielenie zamówienia). Wyboru oferty dokonuje
kierownik zamawiajàcego, zatwierdzajàc protokó∏.

Uniewa˝nienie post´powania 
Przeprowadzajàc post´powanie, komisja przetargowa, w okreÊlonych w art. 93 Pzp
przypadkach, wnioskuje do kierownika zamawiajàcego w sprawie uniewa˝nienia
i przygotowuje projekt pisma do wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie za-
mówienia, zawierajàcego uzasadnienie faktyczne i prawne.

Biegli

Niejednokrotnie cz∏onkowie komisji nie dysponujà nie-
zb´dnà wiedzà do przeprowadzenia albo przygotowania
i przeprowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia.
Profesjonalizm dzia∏ania komisji wymaga, aby w takiej
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sytuacji powo∏aç bieg∏ych spoza komisji celem zasi´gni´cia ich opinii. KoniecznoÊç
taka mo˝e pojawiç si´ zarówno na etapie przygotowania post´powania (wyboru try-
bu, przygotowania projektu SIWZ, sporzàdzania wniosków do Prezesa UZP), jak
i jego prowadzenia (udzielania wyjaÊnieƒ do SIWZ, kwalifikowania wykonawców,
badania i oceny ofert).

Kierownik zamawiajàcego mo˝e, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek komisji
przetargowej, powo∏aç bieg∏ych, je˝eli dokonanie okreÊlonych czynnoÊci zwiàza-
nych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamówie-
nia wymaga wiadomoÊci specjalnych.

Bieg∏ym mo˝e byç ka˝dy profesjonalista dysponujàcy odpowiednià wiedzà
i doÊwiadczeniem oraz gwarantujàcy bezstronne i obiektywne wykonanie swych
obowiàzków. Bieg∏ym mo˝e byç osoba fizyczna, choç z uwagi na fakt jej zatrudnie-
nia przez jakiÊ podmiot gospodarczy, stronà zlecenia cz´sto b´dzie osoba prawna,
która zobowià˝e si´ do oddelegowania bieg∏ego na potrzeby komisji. OkreÊlenie
zadaƒ bieg∏ego nale˝y do kierownika zamawiajàcego. W szczególnoÊci zadaniem
bieg∏ego mo˝e byç przygotowanie wst´pnego projektu dokumentu lub weryfikacja
takiego projektu przygotowanego wst´pnie przez komisj´, a tak˝e udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie szczegó∏owe.

Opinia bieg∏ego (równie˝ projekt przygotowanego przez niego dokumentu) 
musi byç przedstawiona na piÊmie i byç w∏àczona do dokumentacji post´po-
wania. 

Biegli, tak samo jak cz∏onkowie komisji przetargowej, majà obowiàzek z∏o˝yç
oÊwiadczenia o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których mowa w art. 17 ust. 1
Pzp, powodujàcych wy∏àczenie z post´powania o udzielenie zamówienia.

1.2. Wykonawcy
Uwagi ogólne

Prawo zamówieƒ publicznych wyraênie rozró˝nia i traktuje oddzielnie dwa typy
operacji, dokonywanych przez zamawiajàcego w trakcie post´powania o udzielenie
zamówienia sektorowego: (1) sprawdzenie zdolnoÊci wykonawcy do wykonania
danego zamówienia obejmujàce ocen´ podstaw wykluczenia wykonawcy oraz (2)
badanie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. Dzieje si´ tak niezale˝nie od
tego, w jakim trybie prowadzone jest post´powanie. Zasady przeprowadzania obu
typów operacji zosta∏y uregulowane w odr´bnych przepisach. Tryb oceny zdolnoÊci
wykonawcy do wykonania zamówienia uregulowany zosta∏ w Dziale II Rozdziale 1
Pzp, a wybór najkorzystniejszej oferty w Dziale II Rozdziale 4 Pzp. Pami´taç nale-
˝y, ˝e w trybach, w których wraz z ofertà sk∏adane sà dokumenty potwierdzajàce
spe∏nienie warunków podmiotowych, ocena zdolnoÊci do wykonania zamówienia
obejmujàca ocen´ podstaw wykluczenia wykonawcy i ocena oferty odbywaç si´
winny równoczeÊnie. 

SpoÊród wykonawców, którzy spe∏niajà wymogi odnoÊnie zdolnoÊci do wyko-
nania danego zamówienia, wybiera si´ tego wykonawc´, który z∏o˝y∏ ofert´ naj-
korzystniejszà. Nale˝y tu wyraênie podkreÊliç odmiennoÊç obu tych operacji. 
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Oceniajàc zdolnoÊç wykonawcy do wykonania zamówienia, zamawiajàcy bierze
pod uwag´ wy∏àcznie cechy podmiotowe wykonawcy, w oderwaniu od z∏o˝onej
przez niego oferty. Zamawiajàcy bada, czy nie podlega on wykluczeniu z ubiegania
si´ o udzielenie zamówienia sektorowego na podstawie przes∏anek formalnopraw-
nych opisanych w art. 24 ustawy, czy te˝ podlega wykluczeniu na podstawie prze-
s∏anek merytorycznych opisanych w art. 22 Pzp, jako podmiot niezdolny do wyko-
nania konkretnego zamówienia. W tym celu zamawiajàcy dokonuje analizy i oceny
jego sytuacji finansowej i ekonomicznej, wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych, a tak-
˝e sprawdza dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wyni-
kiem powy˝szej oceny jest podzia∏ wykonawców na dwie oddzielne grupy: 
� wykluczonych z przyczyn formalnych lub ocenionych jako niezdolnych do wy-

konania konkretnego zamówienia,
� niewykluczonych z przyczyn formalnych i ocenionych jako zdolnych do w∏aÊci-

wego wykonania konkretnego zamówienia. 

Badajàc, oceniajàc i wybierajàc najkorzystniejszà spoÊród z∏o˝onych ofert, nale-
˝y pami´taç, ˝e ocenie podlegajà wy∏àcznie te oferty, które zosta∏y z∏o˝one przez
wykonawców zakwalifikowanych do grupy drugiej, czyli zdolnych do wykonania
zamówienia. Zamawiajàcy, jak wczeÊniej wspomniano, bierze pod uwag´ wy∏àcz-
nie zawartoÊç ofert w oderwaniu od cech podmiotowych wykonawcy. Wynikiem
powy˝szej oceny jest: (1) odrzucenie ofert niespe∏niajàcych warunków zamówienia
oraz (2) u∏o˝enie pozosta∏ych ofert od najkorzystniejszej do najmniej korzystnej.

Pami´taç nale˝y o koniecznoÊci rozdzielenia kryteriów stosowanych w obu ty-
pach operacji i zakazie ich mieszania.

Kryteria kwalifikacji merytorycznych powinny byç podane wykonawcom
w og∏oszeniu lub zaproszeniu do sk∏adania ofert, czyli jeszcze przed rozpocz´ciem
post´powania. Co do zasady, nie mogà one ulegaç zmianie w toku post´powania.
Kryteria kwalifikacji powinny byç ustalone w sposób obiektywny i nieograniczajà-
cy konkurencji. Zgodnie z art. 7 Pzp „zamawiajàcy przygotowuje i przeprowadza
post´powanie w sposób zapewniajàcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rów-
ne traktowanie wykonawców”. Ma tak˝e obowiàzek zapewniç, aby wszystkie czyn-
noÊci zwiàzane zarówno z przygotowaniem, jak i przeprowadzeniem post´powania,
wykonywane by∏y przez takie osoby, które zapewniajà bezstronnoÊç i obiektywizm.

O wykluczeniu z post´powania zamawiajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznie po-
wiadomiç zainteresowanego wykonawc´. W zawiadomieniu tym nale˝y podaç uza-
sadnienie faktyczne i prawne podj´tej decyzji.

Warunki formalne stawiane wykonawcom

Warunki formalne wynikajà wprost z ustawy. Wed∏ug art. 24 Pzp pewne grupy wy-
konawców bezwzgl´dnie muszà byç wykluczone z ubiegania si´ o udzielenie zamó-
wienia sektorowego. Zamawiajàcy ma obowiàzek wykluczenia takich wykonaw-
ców, którzy zostali uznani za niewiarygodnych na tej podstawie, ˝e:
1) w ciàgu ostatnich trzech lat przed wszcz´ciem post´powania nie wykonali za-

mówienia lub wykonali je nienale˝ycie i tym samym wyrzàdzili szkod´, której
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dobrowolnie nie naprawili do dnia wszcz´cia post´powania; nie dotyczy to sy-
tuacji, gdy wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niewykonanie lub nie-
nale˝yte wykonanie zamówienia,

2) sà przedmiotem post´powania likwidacyjnego lub og∏oszono ich upad∏oÊç,
3) nie wype∏niajà obowiàzku dotyczàcego p∏atnoÊci podatków, op∏at albo sk∏a-

dek na ubezpieczenie spo∏eczne lub zdrowotne; nie dotyczy to sytuacji, gdy
wykonawca uzyska∏ decyzj´ zwalniajàcà go, odraczajàcà, rozk∏adajàcà na raty
zaleg∏e p∏atnoÊci albo wstrzymujàcà wykonanie decyzji w∏aÊciwego organu
(w ca∏oÊci),

4) zostali prawomocnie skazani za pope∏nione przest´pstwa: (1) w zwiàzku z po-
st´powaniem o udzielenie zamówienia sektorowego, (2) przekupstwo, (3) prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu, (4) inne – w celu osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowych,

5) sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´ przez nich (podmioty zbiorowe) o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groêbà kary,

6) nie spe∏niajà warunków udzia∏u w post´powaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1–3 ustawy.

Ponadto ustawodawca w art. 24 ust. 2 Pzp wskazuje dodatkowe podstawy wy-
kluczenia wykonawców z post´powania. Sà nimi:
1) Wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem prowadzonego post´-

powania albo korzystanie, przy sporzàdzaniu oferty, z pomocy osób uczestniczà-
cych w dokonywaniu powy˝szych czynnoÊci; nie dotyczy to autorów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, o ile przedmiotem zamówienia
sà prace projektowe wynikajàce z miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, sporzàdzonych przez tych autorów.

2) Przedstawienie nieprawdziwych informacji majàcych wp∏yw na wynik prowa-
dzonego post´powania.

3) Niez∏o˝enie oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu albo
dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych warunków.

4) Niewniesienie wadium (równie˝ na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà) lub brak
zgody na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà.

Wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem prowadzonego 
post´powania (...). 
Powy˝szy przepis wymienia dwie okolicznoÊci, których zaistnienie powoduje obo-
wiàzek wykluczenia wykonawcy z post´powania o udzielenie zamówienia sektoro-
wego. Pierwsza dotyczy wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem
prowadzonego post´powania, druga – pos∏ugiwania si´ w celu sporzàdzenia oferty
osobami uczestniczàcymi w dokonywaniu czynnoÊci zwiàzanych z przygotowa-
niem prowadzonego post´powania. Pomimo znajdowania si´ wykonawcy w powy˝-
szych okolicznoÊciach, obowiàzek wykluczenia z post´powania nie wystàpi, je˝eli
przedmiotem zamówienia sà prace projektowe wynikajàce z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, a wykonawca jest autorem tego planu. 
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Zauwa˝yç nale˝y, ˝e obowiàzek wykluczenia odnosi si´ wy∏àcznie do tych wy-
konawców, którzy uczestniczyli w czynnoÊciach zwiàzanych z przygotowaniem po-
st´powania, tzn. w czynnoÊciach okreÊlonych w Dziale II Rozdziale 2 ustawy Pzp.
Nale˝à do nich:
� okreÊlenie przedmiotu zamówienia (np. przygotowanie dokumentacji projek-

towej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
sporzàdzenie programu funkcjonalno-u˝ytkowego),

� okreÊlenie wartoÊci szacunkowej zamówienia (np. sporzàdzenie kosztorysu
inwestorskiego),

� sporzàdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PodkreÊlenia wymaga równie˝ fakt, i˝ zdaniem UZP uczestnictwo w czyn-
noÊciach zwiàzanych z przygotowaniem post´powania musi mieç charakter bezpo-
Êredni, co oznacza, ˝e „rezultat prac podmiotu uczestniczàcego w post´powaniu
przygotowawczym jest wykorzystywany przez zamawiajàcego bez jego istotnej
ingerencji w post´powaniu o udzielenie zamówienia sektorowego”. 

UZP w opinii zwraca uwag´ równie˝ na cel uchwalenia omawianego przepisu.
Jest nim eliminacja z post´powania podmiotów, które z powodu uczestnictwa
w przygotowaniu post´powania naby∏y wiedz´, stawiajàcà ich w stosunku do pozo-
sta∏ych wykonawców bioràcych udzia∏ w post´powaniu w lepszej sytuacji. 

Z tego te˝ powodu obowiàzek wykluczenia z post´powania o udzielenie za-
mówienia sektorowego wystàpi wy∏àcznie wtedy, gdy „rezultat prac przygoto-
wawczych b´dzie bezpoÊrednio wykorzystany w tym post´powaniu oraz charakter
czynnoÊci b´dzie móg∏ mieç wp∏yw na wynik post´powania”. 

Przedstawienie nieprawdziwych informacji, niez∏o˝enie oÊwiadczenia o spe∏-
nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu (...), niewniesienie wadium lub brak
zgody na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà.

Wykluczenia powy˝sze sà niezale˝ne od przedmiotu zamówienia, od jego war-
toÊci i od trybu, w jakim prowadzone jest post´powanie. Ustawodawca przewiduje
w tym zakresie wy∏àcznie jednà mo˝liwoÊç odstàpienia od bezwzgl´dnie obowià-
zujàcych przepisów. Mianowicie je˝eli zamawiajàcy udziela zamówienia z wolnej
r´ki niektórym monopolistom nie stosuje zasad wykluczania wykonawców opisa-
nych w art. 24 Pzp.

W pozosta∏ych przypadkach zamawiajàcy nie ma swobody decyzji co do wyklu-
czenia danego podmiotu, je˝eli stwierdzi, ˝e zachodzi przes∏anka wykluczenia.
W ka˝dej SIWZ powinno znaleêç si´ pouczenie w tym zakresie. Jednak˝e, nawet
jeÊli zamawiajàcy nie zamieÊci odpowiedniego zastrze˝enia w SIWZ, to i tak b´dzie
zobowiàzany do wykluczenia tych wykonawców, co do których stwierdzi prze-
s∏anki obligatoryjnego wykluczenia.

Warunki merytoryczne stawiane wykonawcom

Celem stawiania warunków merytorycznych przed wykonawcami ubiegajàcymi 
si´ o udzielenie zamówienia jest eliminacja wykonawców, którzy nie dajà r´kojmi
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rzetelnego i odpowiedniego wykonania konkretnego zamówienia, we w∏aÊciwym
czasie i za ustalonym wynagrodzeniem. 

KoniecznoÊç szczegó∏owego opisania warunków, jakich spe∏nienia zamawiajà-
cy wymaga od wykonawców wynika z faktu, i˝ przepisy Pzp majà w tym zakresie
charakter ogólny. Ustawodawca pozostawia konkretne decyzje zamawiajàcemu.
Stàd, w celu stwierdzenia czy wykonawcy dajà r´kojmi´ rzetelnego wykonania za-
mówienia, zamawiajàcy winien, w oparciu o wielkoÊç i specyfik´ danego zamówie-
nia, a tak˝e w oparciu o informacje rynkowe dotyczàce sytuacji potencjalnych
wykonawców, postawiç warunki szczegó∏owe. Stawiajàc warunki szczegó∏owe, za-
mawiajàcy winien kierowaç si´ zasadami okreÊlonymi w Pzp. 

Warunki podmiotowe nale˝y ustalaç i rozumieç jako warunki minimalne. Zama-
wiajàcemu nie wolno ich okreÊlaç w taki sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà
konkurencj´. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp warunki mogà dotyczyç wy∏àcznie: 
1) posiadania uprawnieƒ do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci,

lecz jedynie w sytuacji, gdy obowiàzek ich posiadania wynika z innych ustaw,
2) posiadania niezb´dnej wiedzy i doÊwiadczenia,
3) posiadania potencja∏u technicznego,
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5) znajdowania si´ w takiej sytuacji finansowej i ekonomicznej, która zapewnia

wykonanie zamówienia.

Mo˝liwoÊç badania zdolnoÊci wykonawcy do w∏aÊciwego wyko-
nania zamówienia ma na celu wyeliminowanie z post´powania takie-
go wykonawcy, który byç mo˝e z∏o˝y∏ najlepszà ofert´ (na piÊmie),
lecz, ze wzgl´du na swojà sytuacj´ ekonomicznà lub technicznà, nie-
wykonanie lub nienale˝yte wykonanie wczeÊniejszego zamówienia,
nie rokuje szansy na w∏aÊciwe wykonanie zamówienia, o udzielenie
którego si´ ubiega. Powoduje to uproszczenie procedury badania,
oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz pozwala na unik-
ni´cie ryzyka zmarnowania pieni´dzy.

Wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o zamówienie

Wykonawcà mo˝e byç osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajàca osobowoÊci prawnej. Za wykonawc´, w rozumieniu art. 2 pkt 11
Pzp, uwa˝a si´ osob´ albo jednostk´, która ubiega si´ o udzielenie zamówienia sek-
torowego, z∏o˝y∏a ofert´ albo zawar∏a umow´ w sprawie zamówienia sektorowego.

O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´ te˝ grupy wykonawców. W takim
przypadku wykonawcy majà obowiàzek ustanowienia pe∏nomocnika, który mo-
˝e mieç upowa˝nienie do: (1) reprezentowania ich w post´powaniu o udzielenie
zamówienia lub (2) reprezentowania ich w post´powaniu i zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia sektorowego w ich imieniu.

Zamawiajàcy, sprawdzajàc, czy grupa wykonawców posiada zdolnoÊç do wy-
konania konkretnego zamówienia, sprawdza, czy grupa rzeczywiÊcie dysponuje
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wiedzà, doÊwiadczeniem i mo˝liwoÊciami niezb´dnymi do poprawnego wykonania
zamówienia. Grupa wykonawców ma zatem wykazaç, ˝e spe∏nia warunki dotyczà-
ce wiarygodnoÊci, wiedzy, i mo˝liwoÊci technicznych stawiane wykonawcy ubiega-
jàcemu si´ o udzielenie zamówienia. 

Warunki niewykluczenia z post´powania opisane w art. 24 ust. 1 pkt 1–9 Pzp
spe∏niaç musi ka˝dy z cz∏onków konsorcjum.

Przepisy Pzp dotyczàce wykonawcy odpowiednio stosuje si´ do wykonawców
ubiegajàcych si´ wspólnie o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy z∏o˝yli wspólnà ofert´, w razie wybrania ich oferty przez zama-
wiajàcego, ponoszà solidarnà odpowiedzialnoÊç za wniesienie zabezpieczenia nale˝y-
tego wykonania umowy (jeÊli jest wymagane) i za nale˝yte wykonanie zamówienia.

Forma dokumentów

W ka˝dym post´powaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca winien
z∏o˝yç oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu oraz ˝àdane
przez zamawiajàcego dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie tych warunków.
W przeciwnym wypadku, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie on wykluczo-
ny z post´powania.

Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców przedstawienia wy∏àcznie takich do-
kumentów, które sà niezb´dne do przeprowadzenia post´powania i jedynie takich,
które zosta∏y wskazane w og∏oszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do sk∏adania ofert. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Pzp, je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza 60 000
euro zamawiajàcy mo˝e, a je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza 60 000 euro zama-
wiajàcy ma obowiàzek ˝àdaç od wykonawców dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu. Stàd w przypadku dokonywania za-
mówieƒ sektorowych, zamawiajàcy, co do zasady, ˝àda przedstawienia przez wy-
konawców dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków podmiotowych.

Zamawiajàcy ma obowiàzek wezwania wykonawców do uzupe∏nienia dokumen-
tów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu wy∏àcznie wte-
dy, gdy nieuzupe∏nienie tych dokumentów skutkowa∏oby uniewa˝nieniem post´powa-
nia. Zamawiajàcy wyznacza termin na uzupe∏nienie dokumentów. Jest to jedyna oko-
licznoÊç, w której zamawiajàcy jest uprawniony i jednoczeÊnie zobligowany do ˝àda-
nia uzupe∏nienia tzw. dokumentów podmiotowych. Ustawodawca nie przewidzia∏
innych sytuacji, w których wykonawca móg∏by uzupe∏niaç jakiekolwiek dokumenty
podmiotowe. Uzupe∏nienie dokumentów innych ni˝ podmiotowe nie jest mo˝liwe.

Art. 26 ust. 4 Pzp zawiera delegacj´ ustawowà dla Prezesa Rady Ministrów do
wydania rozporzàdzenia okreÊlajàcego rodzaje dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy. Rozporzà-
dzenie ma uwzgl´dniaç mo˝liwoÊç zastàpienia dokumentów oÊwiadczeniami z∏o˝o-
nymi przed w∏aÊciwym organem oraz ˝e na potwierdzenie niekaralnoÊci w szcze-
gólnoÊci mo˝e byç przedstawiona informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
W przypadku tzw. zamówieƒ sektorowych zamawiajàcy, je˝eli jest to niezb´dne do
przeprowadzenia post´powania, ma uprawnienie do ˝àdania od wykonawców tak˝e
innych dokumentów ni˝ wskazane we wspomnianym rozporzàdzeniu.
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Na mocy wskazanej delegacji Prezes Rady Ministrów wyda∏ rozporzàdzenie
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏-
nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia sektorowego,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 645).
Rozporzàdzenie obowiàzuje od 6 maja 2004 r.

Zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ sektorowych mogà ˝àdaç przedstawienia
dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu spo-
za listy zawartej w rozporzàdzeniu. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e zamawiajàcemu
wolno ˝àdaç wy∏àcznie takich dokumentów, które sà niezb´dne do przeprowadze-
nia post´powania. 

W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 Pzp, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç, w formie orygina∏u lub kserokopii poÊwiad-
czonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez wykonawc´, nast´pujàcych dokumentów:
1) Aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo aktualnego zaÊwiadczenia o wpi-

sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà
wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wysta-
wionego nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. 
� Wskazaç nale˝y, i˝ ustalona przez ustawodawc´ data wystawienia doku-

mentu nie jest to˝sama z jego aktualnoÊcià. Poj´cie aktualnoÊci musi byç
interpretowane w funkcjonalny sposób. Aktualnym jest dokument obrazujàcy
aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do danych zawartych w do-
kumencie.

2) Koncesji, zezwolenia lub licencji, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie obj´tym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”. 
� Poj´cie koncesji i zezwolenia uregulowane zosta∏o w odr´bnych przepisach.

Zauwa˝yç nale˝y, i˝ pod poj´ciem koncesji nale˝y rozumieç wy∏àcznie takie
prawo szczególne, jakie jest regulowane ustawami. Nie mo˝na pod poj´ciem
koncesji rozumieç przyznawanych przez podmioty gospodarcze semi-upraw-
nieƒ do wykonywania ró˝norakich Êwiadczeƒ.

3) Dokumentów stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà wykonywaç zamówienie,
posiadajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiada-
nia takich uprawnieƒ.
� Odwrotnie ni˝ w przypadku koncesji czy zezwolenia, których posiadanie wy-

magane jest dla rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obj´tym
koncesjà czy zezwoleniem, uprawnienia dotyczà upowa˝nienia do podejmo-
wania okreÊlonych czynnoÊci. Uprawnienia wydawane sà dla konkretnych
osób, które dla ich uzyskania winny legitymowaç si´ okreÊlonà wiedzà, wy-
kszta∏ceniem a nierzadko i sta˝em pracy czy odbytymi szkoleniami. Przypo-
mnieç nale˝y, ˝e zamawiajàcy ma prawo ˝àdania uprawnieƒ, je˝eli dla wyko-
nania okreÊlonej czynnoÊci ustawa nakazuje posiadanie uprawnieƒ.

4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa˝nego zaÊwiad-
czenia w∏aÊciwego organu sàdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
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osoby w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionych nie
wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
� Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ odmiennie od stanu prawnego okreÊlonego po-

przednim rozporzàdzeniem o dokumentach, obecny przepis umo˝liwia wy-
konawcy przedstawienie informacji na temat karalnoÊci, bàdê z Krajowego
Rejestru Karnego (w przypadku osób majàcych miejsce zamieszkania w Pol-
sce), bàdê z odpowiadajàcego mu zagranicznego organu sàdowego lub admi-
nistracyjnego. Wybór jednego z tych dokumentów nale˝y do zamawiajàcego.
W przypadku jednak gdyby zamawiajàcy nie okreÊli∏, którego z powy˝szych
dokumentów ˝àda, wybór dokumentu nale˝y do wykonawcy. Zgodnie z art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176) krajem po-
chodzenia jest paƒstwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypad-
ku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da si´ ustaliç, lub który nie posia-
da obywatelstwa ˝adnego paƒstwa – paƒstwo, w którym stale zamieszkuje.

5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert. 
� Kolejna informacja z KRK dotyczy w istocie wyroku sàdu orzekajàcego za-

kaz ubiegania si´ o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary.

PRZYK¸AD

Do oferty na Êwiadczenie us∏ug ubezpieczenia majàtku zosta∏a za∏àczona infor-
macja z KRK dotyczàca cz∏onków zarzàdu spó∏ki sk∏adajàcej ofert´. Informacja
sporzàdzona jest na druku przewidzianym dla osób fizycznych. Z analizy doku-
mentu wynika, i˝ dokument ten zosta∏ przedstawiony równie˝ na potwierdzenie
faktu, i˝ spó∏ka nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 9 art. 24 ust. 1 Pzp.
Powy˝sze wywnioskowaç mo˝na z r´cznej adnotacji dopisanej pod treÊcià urz´-
dowà. Nale˝y przeanalizowaç treÊç dokumentu w celu stwierdzenia czy przedsta-
wiony dokument nie jest wadliwy i czy jest wystarczajàcy dla potwierdzenia fak-
tu, i˝ podmiot zbiorowy nie podlega wykluczeniu. Analizujàc treÊç dokumentu
nale˝y zbadaç czy jest w nim odniesienie do konkretnego podmiotu zbiorowego.

6) Aktualnych zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego oraz w∏a-
Êciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego potwierdzajàcych odpowiednio, ˝e wykonawca nie
zalega z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spo∏eczne, lub zaÊwiadczeƒ, ˝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 – wystawionych nie wczeÊniej ni˝ 3 mie-
siàce przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. 
� Nale˝y wskazaç na obowiàzek ˝àdania zaÊwiadczeƒ, których wa˝noÊç jest in-

na ni˝ w poprzednim rozporzàdzeniu o dokumentach, a mianowicie wyd∏u˝o-
ny zosta∏ termin wa˝noÊci dokumentów z 6 tygodni do 3 miesi´cy. Pami´taç
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nale˝y, i˝ ma byç to dokument wystawiony nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert, a nie wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu. B´dzie mia∏o to szczególne znaczenie w procedurze przetar-
gu ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem.

W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada wymaganà przez zamawiajàcego
wiedz´ i doÊwiadczenie, a tak˝e ˝àdany potencja∏ techniczny i kadrowy, mogà byç
˝àdane nast´pujàce dokumenty:
1) Informacje na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników oraz 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. 
� Zakresem tej regulacji nie sà obj´te dostawy, stàd zamawiajàcy nie jest upraw-

niony do ̋ àdania wskazanej wy˝ej informacji w przypadku, gdy przedmiotem
zamówienia jest dostawa. Informacja ˝àdana w tym punkcie jest w istocie
ograniczona do liczby, a nie do wskazania konkretnych osób.

2) Wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, jakie po-
siada wykonawca. 
� Posiadanie przez wykonawc´ okreÊlonych narz´dzi i urzàdzeƒ dokumentowa-

ne b´dzie jedynie na podstawie oÊwiadczenia z∏o˝onego przez niego samego.
Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ posiadanie jest kategorià faktycznà, posiadacz rze-
czy nie musi dysponowaç tytu∏em w∏asnoÊci do niej. Innymi s∏owy, posiada-
nie odró˝nia od w∏asnoÊci tytu∏ prawny. Definicja posiadania rzeczy zawarta
jest w art. 336 k.c. 

3) Wykaz osób i podmiotów, które b´dà wykonywaç zamówienie lub b´dà uczest-
niczyç w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifi-
kacji niezb´dnych do wykonania zamówienia, a tak˝e zakresu wykonywanych
przez nich czynnoÊci. 
� Regulacja zawarta w tym punkcie dotyczy zarówno osób fizycznych, jak

i podmiotów gospodarczych uczestniczàcych w realizacji zamówienia jako
podwykonawcy. Wskazanie podwykonawcy ma szczególne znaczenie
w przypadku umowy o roboty budowlane uregulowanej w Kodeksie cywil-
nym w artykule 6471. Zgodnie z regulacjà kodeksowà inwestor (zamawiajàcy)
winien wyraziç zgod´ na zawarcie umowy przez wykonawc´ z podwykonaw-
cà, o ile wykonawca podczas wykonywania swojego zobowiàzania zamierza
cz´Êç robót wykonaç za pomocà podwykonawcy. W przypadku umów w spra-
wach zamówieƒ publicznych zgoda powy˝sza winna byç wyra˝ona na etapie
stwierdzenia zgodnoÊci oferty z warunkami specyfikacji. Stàd niezb´dnym
wydaje si´ ˝àdanie do∏àczenia do oferty informacji dotyczàcej proponowa-
nych podwykonawców.

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi´ciu lat robót budowlanych, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – odpowiadajàcych swoim rodzajem
i wartoÊcià robotom budowlanym stanowiàcym przedmiot zamówienia, z poda-
niem ich wartoÊci oraz daty i miejsca wykonania oraz za∏àczeniem dokumentów
potwierdzajàcych, ˝e roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie. 
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� Nale˝y zwróciç uwag´ na uprawnienie do ˝àdania wykazu podobnych rodza-
jowo robót budowlanych, a nie to˝samych z przedmiotem zamówienia.
W kwestii wartoÊci robót wczeÊniej wykonanych nale˝y wskazaç, i˝ zawsze
dopuszczalnym b´dzie wykazanie si´ wi´kszymi lub mniejszymi wartoÊcio-
wo robotami ni˝ szacowana przez zamawiajàcego wartoÊç zamówienia. Do
wykazu wykonanych robót, na ˝àdanie zamawiajàcego, wykonawca zobo-
wiàzany b´dzie do za∏àczenia dokumentów potwierdzajàcych nale˝yte ich
wykonanie. Mogà byç to przyk∏adowo: referencje, pokwitowania z wykona-
nia, dokument stwierdzajàcy zwrot w terminie zabezpieczenia nale˝ytego wy-
konania umowy, protokó∏ odbioru koƒcowego i ostatecznego.

5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub us∏ug, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartoÊci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz za∏àczenia dokumentów
potwierdzajàcych, ˝e dostawy lub us∏ugi te zosta∏y wykonane nale˝ycie. 
� W odniesieniu do dostaw i us∏ug zamawiajàcy nie jest uprawniony do ˝àdania

wykazu to˝samych z przedmiotem zamówienia dostaw lub us∏ug. PodkreÊliç
nale˝y, i˝ w Êwietle omawianego rozporzàdzenia zamawiajàcemu przys∏ugu-
je prawo ˝àdania dokumentów potwierdzajàcych nale˝yte wykonanie po-
przednich zamówieƒ.

6) ZaÊwiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci potwierdzajàcego, i˝
poprzez odpowiednie odniesienie dok∏adnie oznaczone produkty b´dàce przedmio-
tem dostawy odpowiadajà okreÊlonym normom lub specyfikacjom technicznym. 

7) ZaÊwiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci, potwierdzajàcego,
i˝ wykonawca spe∏nia okreÊlone wymogi jakoÊciowe w zakresie Êwiadczenia
us∏ug b´dàcych przedmiotem zamówienia, lub równowa˝nych dokumentów po-
twierdzajàcych jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, je˝eli wykonawca nie mo˝e w termi-
nie uzyskaç wymaganego zaÊwiadczenia.

8) Wynik kontroli dotyczàcej zdolnoÊci produkcyjnych, a w razie koniecznoÊci
tak˝e mo˝liwoÊci naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej
przez w∏aÊciwy organ kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu – je˝eli us∏ugi lub pro-
dukty b´dàce przedmiotem dostawy sà skomplikowane lub s∏u˝à szczególnemu
celowi.
� Wskazane w tych punktach dokumenty odnoszà si´ do pozytywnych wyni-

ków kontroli jakoÊci, które to wyniki potwierdzaç b´dà wdro˝one w firmie
wykonawcy procedury zapewniajàce, i˝ koƒcowy produkt lub sposób Êwiad-
czenia us∏ugi ma wysokà jakoÊç.

W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca znajduje si´ w sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej zapewniajàcej wykonanie zamówienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´-
pujàcych dokumentów:
1) Sprawozdania finansowego, a je˝eli podlega ono badaniu przez bieg∏ego rewi-

denta zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci równie˝ z opinià o badanym spra-
wozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiàzanych do sporzàdza-
nia sprawozdania finansowego, innych dokumentów okreÊlajàcych obroty, zysk
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oraz zobowiàzania i nale˝noÊci – za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie 3 lata obroto-
we, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – za ten okres. 
� Poj´cie sprawozdania finansowego zosta∏o uregulowane w art. 45 ust. 2 usta-

wy o rachunkowoÊci z 29 wrzeÊnia 1994 r. z póên. zm. Sprawozdanie finan-
sowe sk∏ada si´ z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej
obejmujàcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe in-
formacje i objaÊnienia. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny
okres trwajàcy 12 kolejnych, pe∏nych miesi´cy kalendarzowych, stosowany
równie˝ do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany okreÊla sta-
tut lub umowa, na podstawie której zosta∏ utworzony podmiot.

2) Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek banko-
wy, potwierdzajàcej wysokoÊç posiadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç
kredytowà wykonawcy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏y-
wem terminu sk∏adania ofert. 
� Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ wykonawca winien przedstawiç informacje z tego

banku, który prowadzi jego podstawowy rachunek.
3) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajàcego, ˝e wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. 
� W sytuacji, gdy polisà obj´ta jest tylko cz´Êç prowadzonej dzia∏alnoÊci gospo-

darczej, wykonawca winien zadbaç, aby cz´Êç ta by∏a to˝sama z przedmiotem
zamówienia.

Je˝eli wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru lub za-
Êwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, jak równie˝ zamiast
informacji z KRK w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp i zamiast aktual-
nych zaÊwiadczeƒ o niezaleganiu z op∏acaniem podatków, op∏at i sk∏adek na ubez-
pieczenie zdrowotne lub spo∏eczne, sk∏ada dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajàce odpo-
wiednio, ˝e:
� nie otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci,
� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si´ o zamówienie,
� nie zalega z uiszczaniem podatków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie spo∏ecz-

ne lub 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.

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 zda-
niu poprzednim oraz dokumentu potwierdzajàcego niewykluczenie z post´powania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, zast´puje si´ je oÊwiadczeniem z∏o˝onym
przed notariuszem, w∏aÊciwym organem sàdowym, administracyjnym albo orga-
nem samorzàdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania.
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W przypadku prowadzenia post´powania na zasadach szczególnych w zwiàzku
z zamówieniami udzielanymi w celu zapobie˝enia bezpoÊrednim skutkom katastrof
naturalnych lub awarii technicznych noszàcych znamiona kl´ski ̋ ywio∏owej, zama-
wiajàcy ma prawo odstàpienia od ˝àdania przedstawienia przez wykonawc´ doku-
mentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu. 

W przypadku udzielania zamówienia sektorowego zamawiajàcy, je˝eli jest to
niezb´dne do oceny spe∏niania przez wykonawców warunków udzia∏u w post´po-
waniu, mo˝e równie˝ ˝àdaç przedstawienia innych dokumentów ni˝ okreÊlone
w omówionym wczeÊniej rozporzàdzeniu.

Co do zasady, na mocy art. 9 Pzp, post´powanie o udzie-
lenie zamówienia winno byç prowadzone w formie pisemnej.
Ustawodawca przewidzia∏ jednak mo˝liwoÊç odejÊcia od tej
zasady w sytuacjach okreÊlonych w ustawie.

Bezwzgl´dny obowiàzek stosowania przez zamawiajàce-
go zasady pisemnoÊci dotyczy wszystkich post´powaƒ
o udzielenie zamówienia sektorowego. W takim przypadku
wszystkie oÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infor-
macje zamawiajàcy i wykonawcy przekazujà w formie pisem-
nej. Mogà byç one przekazywane równie˝ w innej formie ni˝
pisemna tzn. za pomocà teleksu, telefaksu lub drogà elektro-
nicznà. Uwa˝aç si´ b´dzie, ̋ e zosta∏y one z∏o˝one w terminie,

je˝eli ich treÊç dotar∏a do adresata przed up∏ywem tego terminu i zosta∏a niezw∏ocz-
nie potwierdzona na piÊmie.

1.3. Zasady okreÊlania przedmiotu zamówienia
Uwagi ogólne

Sporzàdzenie opisu przedmiotu zamówienia jest najwa˝niejszà czynnoÊcià zama-
wiajàcego w post´powaniu o zamówienie publiczne. Zarówno w interesie zamawia-
jàcego, jak i wykonawców le˝y, by opis przedmiotu zamówienia by∏ wyczerpujàcy
(kompletny), uwzgl´dniajàcy wszystkie wymagania stawiane przez zamawiajàcego
oraz wszystkie czynniki mogàce mieç wp∏yw na cen´ oferty. Tylko wtedy zamawia-
jàcy ma szans´ otrzymaç porównywalne oferty, a wybrany wykonawca wykona lub
dostarczy to, czego zamawiajàcy oczekiwa∏, rozpoczynajàc post´powanie o zamó-
wienie publiczne.

Z uwagi na powy˝sze Pzp wymaga, aby przedmiot zamówienia by∏ opisany
w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy, za pomocà dostatecznie dok∏adnych i zro-
zumia∏ych okreÊleƒ, z uwzgl´dnieniem wszystkich wymagaƒ i okolicznoÊci mogà-
cych mieç wp∏yw na sporzàdzenie oferty. Przedmiot zamówienia winien byç tak
opisany, aby wszyscy wykonawcy tak samo zrozumieli potrzeby zamawiajàcego
i aby oferty by∏y ze sobà porównywalne.

Zamawiajàcemu, zgodnie z dyspozycjà wyra˝onà w art. 29 Pzp, nie wolno
okreÊlaç przedmiotu zamówienia w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà kon-
kurencj´. Wyra˝ona w tym artykule zasada obiektywizmu przeciwdzia∏aç ma
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tendencyjnemu i nieuczciwemu okreÊlaniu przedmiotu zamówienia powodujàcemu
nierówne traktowanie podmiotów ubiegajàcych si´ o zamówienie.

PRZYK¸AD

W post´powaniu o zamówienie na system informatyczny zamawiajàcy sporzàdzi∏
opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazujàcy na konkretnego produ-
centa systemu. Po licznych pytaniach i wyjaÊnieniach uzna∏ za niedopuszczalne
sk∏adanie ofert na jakiekolwiek rozwiàzania równowa˝ne. Trzech spoÊród wyko-
nawców, jacy odebrali SIWZ z∏o˝y∏o protesty. Bieg∏y powo∏any do oceny ich za-
sadnoÊci sporzàdzi∏ opini´ jednoznacznie wskazujàcà na koniecznoÊç zastàpienia
dotychczasowego opisu konkretnych parametrów parametrami obiektywnymi,
spe∏nieniem których by∏oby wskazanie w ofercie równie˝ innych producentów.

W opisie przedmiotu zamówienia nie wolno u˝ywaç okreÊleƒ wskazujàcych
konkretne produkty konkretnych producentów, wskazywaç nazw handlowych ma-
teria∏ów, okreÊlonego sposobu produkcji, patentów; nie wolno te˝ okreÊlaç przed-
miotu zamówienia przez wskazanie producenta lub znaku towarowego. Wyjàtkiem
od tej zasady jest sytuacja, gdy takie odwo∏anie uzasadnione jest specyfikà przed-
miotu zamówienia lub zamawiajàcy nie
mo˝e opisaç przedmiotu zamówienia za
pomocà dostatecznie dok∏adnych okre-
Êleƒ, a wskazaniu takiemu towarzyszà
wyrazy „lub równowa˝ne” lub inne rów-
noznaczne wyrazy pozwalajàce na zaofe-
rowanie odpowiedników rzeczy wskaza-
nych przez zamawiajàcego jako wzór.
Ci´˝ar udowodnienia, ˝e przedmiot ofer-
ty jest równowa˝ny w stosunku do wy-
magaƒ okreÊlonych przez zamawiajàce-
go, spoczywaç b´dzie na wykonawcach
sk∏adajàcych oferty.

Zamawiajàcy zobowiàzany jest opisaç przedmiot zamówienia za pomocà cech
technicznych i jakoÊciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszàcych
europejskie normy zharmonizowane. Sposób opisu przedmiotu zamówienia nie mo-
˝e odwo∏ywaç si´ do takich okreÊleƒ i norm krajowych, których stosowanie by∏oby
barierà dla przedsi´biorstw z innych krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizo-
wane zamawiajàcy winien uwzgl´dniç: europejskie aprobaty techniczne, wspólne
specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszàce normy europejskie, Polskie
Normy wprowadzajàce normy mi´dzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty
techniczne oraz normy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej przenoszàce euro-
pejskie normy zharmonizowane.

Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzgl´d-
nieniem Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane, euro-
pejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych, je˝eli: nie
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zawierajà one ˝adnych wymagaƒ dotyczàcych zapewnienia zgodnoÊci z wymaga-
niami zasadniczymi, ich stosowanie nak∏ada∏oby na zamawiajàcego obowiàzek u˝y-
wania produktów lub materia∏ów niezgodnych z ju˝ stosowanymi urzàdzeniami
i wyposa˝eniem lub ich stosowanie nie jest w∏aÊciwe ze wzgl´du na nowatorski cha-
rakter przedmiotu zamówienia.

Opisujàc przedmiot zamówienia, zamawiajàcy jest zobowiàzany stosowaç na-
zwy i kody okreÊlone we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Pzp wymaga, aby zamawiajàcy opisa∏ przedmiot zamówienia na roboty budowlane
za pomocà dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót budowlanych, a w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia b´dzie
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – za pomocà programu funk-
cjonalno-u˝ytkowego. Ustawa daje delegacj´ Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do okreÊlenia w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u˝ytkowego. Pzp daje wytycznà dla Ministra do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, co do okreÊlenia zakresu programu funk-
cjonalno-u˝ytkowego, stanowiàc, ̋ e obejmuje on opis zadania budowlanego, w któ-
rym podaje si´ przeznaczenie ukoƒczonych robót budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materia∏owe i funkcjonal-
ne. Minister, okreÊlajàc zakres i form´ wy˝ej wymienionych opracowaƒ, ma mieç
na uwadze rodzaj robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ.

Wymóg okreÊlenia przedmiotu zamówienia za pomocà dokumentacji projekto-
wej ukróci z∏e praktyki przekazywania w ramach SIWZ jedynie przedmiaru robót
lub przedmiaru robót w uj´ciu kosztorysowym – zwanego potocznie „Êlepym kosz-
torysem” – i informowania wykonawców o mo˝liwoÊci wglàdu w dokumentacj´
projektowà w siedzibie zamawiajàcego w okreÊlonych dniach i o okreÊlonych go-
dzinach. Takie post´powanie uniemo˝liwia∏o wykonawcom dok∏adne zapoznanie
si´ z zakresem przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie – w∏aÊciwe skalkulowa-
nie ceny.

Ustalanie wartoÊci zamówienia

Sposób okreÊlenia wartoÊci zamówienia jest sprawà kluczowà dla stwierdzenia ko-
niecznoÊci stosowania przepisów Prawa zamówieƒ publicznych. WartoÊcià zamó-
wienia jest ustalone przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià ca∏kowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy zamówienia, bez podatku od towarów
i us∏ug VAT.

Niezale˝nie od wczeÊniejszych wst´pnych szacunków (np. przy planowaniu wy-
datków na dany rok bud˝etowy), wià˝àcà dla zamawiajàcego przy zamawianiu do-
staw lub us∏ug jest wartoÊç zamówienia ustalona nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
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dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, a przy zamawianiu robót
budowlanych – nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed tym dniem. Nale˝y pami´taç, ˝e
za dzieƒ wszcz´cia post´powania przyjmuje si´ dzieƒ uzewn´trznienia informacji
o post´powaniu. W trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego
i negocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy wszczyna post´powanie zamieszczajàc
og∏oszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie oraz
na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli takà stron´ posiada. Wszcz´ciem post´powaƒ
powadzonych w trybie negocjacji bez og∏oszenia i zamówienia z wolnej r´ki jest
przekazanie wybranym wykonawcom lub wykonawcy zaproszenia. 

Je˝eli po ustaleniu wartoÊci zamówienia nastàpi zmiana okolicznoÊci majàcych
wp∏yw na wartoÊç zamówienia, zamawiajàcy przed wszcz´ciem post´powania zo-
bowiàzany jest dokonaç dostosowania wartoÊci zamówienia do tej zmiany. Zgodnie
z delegacjà zawartà w art. 35 ust. 3 Pzp Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na
dwa lata okreÊlaç b´dzie w drodze rozporzàdzenia Êredni kurs z∏otego w stosunku
do euro stanowiàcy podstaw´ przeliczenia wartoÊci zamówieƒ. Zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Êredniego
kursu z∏otego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczenia wartoÊci za-
mówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 356) kurs ten wynosi 4,0468 PLN.

Przed ustaleniem wartoÊci zamówienia zamawiajàcy musi zdefiniowaç przed-
miot zamówienia tak, aby w przysz∏oÊci nie postawiono mu zarzutu naruszenia 
art. 32 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, ˝e zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia
stosowania przepisów ustawy dzieliç zamówienia na cz´Êci i zani˝aç jego wartoÊci. 

Zamawiajàcy musi rozstrzygnàç, czy ma do czynienia z jednym zamówieniem
sk∏adajàcym si´ z cz´Êci, czy te˝ wieloma odr´bnymi zamówieniami. W sytuacji,
gdy przedmiot zamówienia stanowi wyodr´bnionà ca∏oÊç, fizycznie i funkcjonalnie
oddzielnà od innych zamówieƒ, okreÊlenie wartoÊci zamówienia nie nastr´cza trud-
noÊci, zw∏aszcza w aspekcie jego ∏àczenia bàdê nie z innymi zamówieniami. Jednak
w przypadku, gdy przedmiot zamówienia na dostaw´ obejmuje wiele produktów
i dodatkowo dostawy te powtarzaç si´ b´dà okresowo – to w∏aÊciwy wybór podsta-
wy ustalenia wartoÊci staje si´ kluczowy dla unikni´cia zarzutu naruszenia art. 34
ust. 2 Pzp. Niedopuszczalny jest bowiem przy zamawianiu us∏ug i dostaw powtarza-
jàcych si´ okresowo taki wybór metody ustalania wartoÊci zamówienia, któremu
mo˝na zarzuciç, ˝e zosta∏ dokonany z zamiarem unikni´cia stosowania przepisów
ustawy.

PRZYK¸AD

Przedmiotem post´powania jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad reali-
zowanà przez zamawiajàcego budowà siedziby spó∏ki. Inwestycja ma trwaç czte-
ry lata. Przewodniczàcy komisji zasugerowa∏, i˝ zamiast jednego post´powania
i wyboru inspektora nadzoru na ca∏y okres trwania inwestycji, mo˝liwe jest orga-
nizowanie ka˝dego roku odr´bnego post´powania. WartoÊç szacunkowa ka˝de-
go z nich wynosi 102 tys. euro. Zarzàd spó∏ki postanowi∏ zasi´gnàç opinii radcy
prawnego. W sporzàdzonej opinii wskazano, i˝ taki sposób post´powania jest na-
ruszeniem przepisów ustawy, bowiem mamy do czynienia, co do zasady, z jednym
zamówieniem, a jego podzia∏ na cz´Êci jest nieuzasadniony.
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Podzia∏ zamówienia na wiele mniejszych cz´Êci mo˝e np. prowadziç do obejÊcia
obowiàzku publikacji og∏oszenia przez UOPWE, powodowaç, ˝e zamówienie b´-
dzie ma∏o atrakcyjne (ze wzgl´du na wielkoÊç) dla firm innych ni˝ lokalne, wpro-
wadzaç w b∏àd co do prawdziwej skali zamówienia w ciàgu roku, utrudniaç ubiega-
nie si´ o zamówienie przez koniecznoÊç przygotowania wielu ofert tzn. wielu kom-
pletów dokumentów do wielu post´powaƒ.

Zamówienia uzupe∏niajàce

W przypadku, gdy zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych,
do których na mocy art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp ma prawo, w iloÊci nie wi´kszej ni˝
20% wartoÊci zamówienia podstawowego, udzieliç z wolnej r´ki przy ustalaniu
wartoÊci zamówienia do wartoÊci zakresu podstawowego musi dodaç wartoÊç za-
kresu uzupe∏niajàcego (art. 32 ust. 3 Pzp).

Zamówienia realizowane w cz´Êciach lub z dopuszczeniem 
sk∏adania ofert cz´Êciowych

Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza mo˝liwoÊç sk∏ada-
nia ofert cz´Êciowych albo udziela zamówienia
w cz´Êciach, z których ka˝da stanowi przedmiot
odr´bnego post´powania, wartoÊcià zamówienia
jest ∏àczna wartoÊç poszczególnych cz´Êci (art. 32
ust. 4 Pzp). Je˝eli dokonano podzia∏u zamówie-
nia, ka˝de z post´powaƒ musi byç prowadzone na
zasadach, które sà w∏aÊciwe dla wartoÊci ca∏ego
zamówienia.

Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiajàcego

Art. 32 ust. 5 reguluje ustalanie wartoÊci zamówienia przez wydzielone jednostki or-
ganizacyjne zamawiajàcego. Przepis nie przyznaje jednak takim jednostkom orga-
nizacyjnym statusu odr´bnego zamawiajàcego. 

Aby jednostka organizacyjna zamawiajàcego mog∏a skorzystaç z dyspozycji art.
32 ust. 5 winna:
1) byç wyodr´bniona ze struktury jednostki zamawiajàcej, 
2) posiadaç samodzielnoÊç finansowà, 
3) byç zdolnà do zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego.

Wyodr´bnienie jednostki
Wyodr´bnienie jednostki winno mieç przede wszystkim charakter funkcjonalny
i organizacyjny. Powinna mieç ona wyraênie okreÊlone cele i kompetencje do ich
realizacji – wyodr´bnione od celów czy kompetencji innych jednostek zamawiajà-
cego. Powinna dysponowaç wydzielonym potencja∏em kadrowym, technicznym
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i ekonomicznym niezb´dnym do realizacji powierzonych jej zadaƒ, choç dyspono-
wanie nale˝y, jak si´ wydaje, rozumieç szeroko. Nie wydaje si´ konieczne ani to,
aby jednostka by∏a pracodawcà dla swych pracowników w rozumieniu Kodeksu
pracy, ani aby prowadzi∏a oddzielnà ewidencj´ Êrodków trwa∏ych, którymi dyspo-
nuje. Z potencja∏em ekonomicznym wià˝e si´ natomiast druga cecha jednostki orga-
nizacyjnej, czyli jej samodzielnoÊç finansowa. 

SamodzielnoÊç finansowa
Poj´cie samodzielnoÊci finansowej, o której mowa w omawianym przepisie, nale˝y
zaw´ziç do kilku kluczowych cech jednostki organizacyjnej, które pozwoli∏yby jej
udzielaç zamówieƒ. 

Po pierwsze, jednostka organizacyjna powinna posiadaç swój plan finansowy
okreÊlajàcy co najmniej maksymalne wydatki. Plan ten mo˝e okreÊlaç równie˝ pro-
gnozowane êród∏a i wielkoÊci przychodów, lecz, jak si´ wydaje, jednostka organi-
zacyjna mo˝e byç pozbawiona jakichkolwiek kompetencji do kszta∏towania strony
dochodowej, czy choçby informacji o êród∏ach pochodzenia Êrodków. Wa˝ne sà
limity wydatków, okreÊlane zwykle w jednostkach sektora finansów publicznych
w podziale zgodnym z klasyfikacjà bud˝etowà. Plan ten powinien byç oficjalnie
przyj´ty przez organ zamawiajàcego. 

Po drugie, kierownik jednostki organizacyjnej winien byç upowa˝niony do
dysponowania Êrodkami w wysokoÊci i na cele okreÊlone w planie finansowym.
Upowa˝nienie to mo˝e wynikaç bàdê z aktu regulujàcego zasady wydatkowania
Êrodków w instytucji (statut, regulamin udzielania zamówieƒ, regulamin organi-
zacyjny), bàdê pe∏nomocnictwa udzielonego przez organ zamawiajàcego. Oczy-
wiÊcie, upowa˝nienie mo˝e ustanawiaç zasady reprezentacji ∏àcznej, mo˝e (i zwy-
kle ma) mieç okreÊlony limit kwotowy itd. Choç udzielanie zamówieƒ ∏àczy si´
z ksi´gowaniem wydatków, nie wydaje si´ konieczne prowadzenie przez jednostk´
organizacyjnà odr´bnej ksi´gowoÊci. Wa˝ne, aby system ksi´gowy funkcjonujàcy
u zamawiajàcego umo˝liwia∏ identyfikacj´ wydatków jednostek organizacyjnych
i ich kontrol´.

ZdolnoÊç do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Przepisy Pzp odnoszà si´ do sytuacji, w której wyodr´bniona jednostka organizacyj-
na posiadajàca samodzielnoÊç finansowà udziela zamówienia zwiàzanego z jej
w∏asnà dzia∏alnoÊcià. Oznacza to, ˝e taka jednostka musi byç zdolna do zawarcia
umowy, lecz niekoniecznie we w∏asnym imieniu. Wa˝nym natomiast aspektem tej
cz´Êci normy jest, aby zamówienie by∏o zwiàzane z prowadzonà przez t´ jednostk´
dzia∏alnoÊcià.

Stopieƒ samodzielnoÊci (w tym finansowej) jednostek organizacyjnych zale˝y
w du˝ej mierze od woli organu powo∏ujàcego instytucj´ (wyra˝onej w ustawie lub
nadanym instytucji statucie) lub woli organu samego zamawiajàcego (wyra˝onej
w regulaminie organizacyjnym, regulaminie udzielania zamówieƒ lub innym akcie).
OczywiÊcie ww. regulacje muszà byç zawsze wydawane w ramach obowiàzujàce-
go prawa. Gros zamówieƒ jest udzielanych na poziomie jednostek organizacyjnych
zamawiajàcego. 
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PRZYK¸AD

W regulaminie udzielania zamówieƒ zarzàd przyzna∏ ka˝demu z dyrektorów ko-
palni uprawnienie do udzielania samodzielnych zamówieƒ na remonty chodni-
ków oraz szybów.

Zamówienia na roboty budowlane

Je˝eli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych ustalenie warto-
Êci zamówienia nast´puje w oparciu o kosztorys inwestorski sporzàdzony na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, albo na podstawie planowanych kosztów
robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym (art. 33 
ust. 1 pkt 1 Pzp). Kosztorys inwestorski opracowuje si´ zgodnie z postanowieniami
rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreÊlenia
metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlo-
nych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budow-
lanych, wartoÊç zamówienia ustala si´ na podstawie planowanych kosztów prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w progra-
mie funkcjonalno-u˝ytkowym. 

Przy obliczaniu wartoÊci robót budowlanych nale˝y uwzgl´dniaç wartoÊç tzw.
dostaw inwestorskich (art. 33 ust. 2 Pzp). Za dostawy inwestorskie uwa˝a si´ wszel-
kie produkty przekazywane przez zamawiajàcego do dyspozycji i wykorzystania
przez wykonawc´ w trakcie realizacji robót budowlanych. Wprowadzenie do Pzp
powy˝szej regulacji wskazuje na to, i˝ mo˝liwy i legalny jest podzia∏ zamówienia,
którego przedmiotem sà roboty budowlane na cz´Êci: dostawy materia∏ów oraz wy-
konanie robót z powierzonych przez zamawiajàcego materia∏ów. O ile w takiej sytu-
acji wartoÊcià zamówienia na materia∏y b´dzie wartoÊç ich samych, o tyle w przy-
padku zamówienia na roboty budowlane wartoÊç robót musi zostaç powi´kszona
o wartoÊç dostaw zwiàzanych z wykonywaniem tych robót, a oddanych przez zama-
wiajàcego do dyspozycji wykonawcy.

Zamówienia na us∏ugi i dostawy powtarzajàce si´ okresowo

Kolejnym problemem pojawiajàcym si´ przy okreÊlaniu wartoÊci zamówienia jest
pytanie, czy mo˝na – a jeÊli tak, to jak cz´sto – powtarzaç zamówienia o to˝samym
zakresie w ciàgu roku? Ustalenia wymaga termin „powtarzajàce si´ okresowo”.
Punktem wyjÊcia do ustalenia znaczenia tego terminu winno byç nast´pujàce za∏o-
˝enie: zamówienia powtarzajàce si´ okresowo to te, których zamówienie na zapas
albo w ogóle nie jest mo˝liwe, albo odby∏oby si´ ze szkodà dla przedmiotu za-
mówienia. OkreÊleniem wartoÊci zamówieƒ powtarzajàcych si´ okresowo zawsze
powinna byç wysokoÊç wydatków planowana w rocznym planie finansowym. 

Podstawà obliczenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy powtarzajàce
si´ okresowo zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 Pzp, jest:
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� ∏àczna wartoÊç zamówieƒ na us∏ugi nale˝àce do tej samej kategorii lub dostawy
nale˝àce do tej samej grupy okreÊlonej we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ,
udzielonych w terminie poprzednich 12 miesi´cy lub w poprzednim roku bud-
˝etowym, z uwzgl´dnieniem zmian iloÊciowych oraz prognozowanego na dany
rok Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em
lub 

� ∏àczna wartoÊç odr´bnych zamówieƒ, których zamawiajàcy zamierza udzieliç
w terminie 12 miesi´cy nast´pujàcych po pierwszej us∏udze lub dostawie albo
w czasie realizacji umowy, je˝eli jest on d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

Zamawiajàcy wybierajàc podstaw´ ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub
dostawy powtarzajàce si´ okresowo nie mo˝e tego dokonaç w celu unikni´cia sto-
sowania przepisów ustawy. Stàd jako punkt wyjÊcia nale˝y przyjàç metod´ okreÊlo-
nà w pkt 1, a jeÊli udzielenie zamówienia na ca∏à grup´ lub kategori´ oka˝e si´
niemo˝liwe z uwagi na fakt niedost´pnoÊci tak szerokiego zamówienia u konkuru-
jàcych ze sobà wykonawców (uwzgl´dniajàc dopuszczenie z∏o˝enia ofert cz´Êcio-
wych), wykorzystaç metod´ drugà. 

Je˝eli zamówienia na us∏ugi lub dostawy powtarzajàce si´ okresowo zamawiajà-
cy b´dzie planowa∏ udzieliç na czas nieoznaczony, a mo˝liwoÊç ta istnieje tylko
w przypadku zamówieƒ na dostawy mediów z sieci, podstawà ustalenia wartoÊci
tych zamówieƒ b´dzie wartoÊç ustalona w sposób opisany wy˝ej z uwzgl´dnieniem
okresu 48 miesi´cy wykonania zamówienia.

Zamówienia na us∏ugi bankowe i finansowe

Szczególnym rodzajem zamówienia sà us∏ugi bankowe i finansowe polegajàce
zw∏aszcza na zapewnieniu finansowania. Potoczne okreÊlenie, i˝ – niezale˝nie od
formy prawnej transakcji – chodzi o „zakup pieni´dzy” dobrze oddaje natur´ tych
transakcji. Pieniàdz, jak wszystko, ma swojà cen´, która jest wyra˝ana w postaci
ró˝nych op∏at, mar˝ i prowizji. Cz´Êç z nich wyra˝ana jest w kwotach rycza∏towych,
cz´Êç w procentach (równie˝ jako procentowe mar˝e ponad zmienne stawki bazo-
we). Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w przypadku tego typu zamówieƒ wartoÊcià zamó-
wienia nie jest np. kwota kredytu, lecz suma wszystkich kosztów zwiàzanych z jej
pozyskaniem (op∏aty, prowizje, odsetki), zwana cenà kredytu.

Zamówienia na us∏ugi i dostawy z prawem opcji

Zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 5 Pzp, je˝eli zamówienie na us∏ugi lub do-
stawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartoÊci zamówienia nale˝y uwzgl´d-
niç najwi´kszy mo˝liwy zakres tego zamówienia z prawem opcji.

Oznacza to, ˝e przy ustalaniu wartoÊci zamówienia zamawiajàcy musi przewi-
dzieç maksymalne wynagrodzenie, jakie mo˝e byç wyp∏acone wykonawcy
w zwiàzku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia sektorowego. Przyk∏adem
mo˝e byç sytuacja, w której przedmiotem zamówienia jest leasing rzeczy, a za-
mawiajàcy przewiduje w postanowieniach przysz∏ej umowy, i˝ s∏u˝yç mu b´dzie
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prawo wykupu przedmiotu leasingu za okreÊlonà cen´. Powy˝sza szacowana cena
winna byç wkalkulowana w koszty leasingu.

1.4. Zasady sporzàdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Jednà z podstawowych gwarancji jawnoÊci, przejrzystoÊci i sprawnego przebiegu
post´powania o zamówienie publiczne jest umo˝liwienie wszystkim zainteresowa-
nym zamówieniem wykonawcom równego dost´pu do tych samych informacji.

Takà gwarancj´ stwarza przekazanie zainteresowanym wykonawcom przejrzy-
stej, poprawnej pod kàtem formalnoprawnym, wyczerpujàcej i spójnej wewn´trznie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opracowanie poprawnej SIWZ jest
warunkiem otrzymania w∏aÊciwych, nale˝ycie przygotowanych i porównywalnych
ofert. Oferty bowiem stanowiç muszà odzwierciedlenie postanowieƒ zawartych
w SIWZ. Podstawà uznania treÊci oferty za niepodlegajàcà odrzuceniu jest jej zgod-
noÊç z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PoÊpiech
towarzyszàcy prawie zawsze procesowi udzielania zamówieƒ publicznych wyra˝a
si´ w wadliwie przygotowanej SIWZ. Zazwyczaj przygotowanie poszczególnych
cz´Êci SIWZ powierza si´ ró˝nym osobom, które, przygotowujàc powierzonà sobie
cz´Êç, nie majà cz´sto ÊwiadomoÊci o postanowieniach, jakie wprowadzi∏ autor in-
nej cz´Êci. Stàd konieczne jest, aby proces zatwierdzenia specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia nie sprowadza∏ si´ jedynie do formalnej czynnoÊci z∏o˝enia
podpisu pod dokumentacjà przez kierownika zamawiajàcego, lecz aby przed jej za-
twierdzeniem nastàpi∏a rzetelna analiza wszystkich jej postanowieƒ zarówno pod
kàtem formalnoprawnym, jak i merytorycznym.

W zale˝noÊci od trybu, w jakim prowadzone jest post´powanie o udzielenie za-
mówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
� powstaje na ró˝nych etapach post´powania, 
� ró˝na jest jej zawartoÊç.

Tryb przetargu nieograniczonego – zamawiajàcy jest obowiàzany sporzàdziç
specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia przed rozpocz´ciem post´powania.
SIWZ winna zawieraç wszystkie informacje opisane w art. 36 ust. 1 Pzp. 

Tryb przetargu ograniczonego – zamawiajàcy jest zobowiàzany sporzàdziç
specyfikacj´ przed zaproszeniem zakwalifikowanych wykonawców do z∏o˝enia
ofert. SIWZ nie zawiera informacji opisanych w pkt 8 i 9 art. 36 ust. 1 Pzp. 

Powy˝sze oznacza, ˝e SIWZ nie zawiera (8) opisu warunków udzia∏u w post´po-
waniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´-
powaniu, a tak˝e (9) informacji o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostar-
czyç wykonawcy w celu potwierdzenia spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu. 

Tryb negocjacji z og∏oszeniem – zamawiajàcy jest zobowiàzany sporzàdziç spe-
cyfikacj´ przed zaproszeniem zakwalifikowanych wykonawców do negocjacji.
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SIWZ nie zawiera informacji opisanych w pkt 8 i 9, a tak˝e w pkt 5, 13 i 15 art. 36
ust. 1 Pzp. 

Oznacza to, ˝e SIWZ nie zawiera (8) opisu warunków udzia∏u w post´powaniu
oraz opisu sposobu dokonywania oceny spe∏niania warunków udzia∏u w post´powa-
niu, (9) informacji o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wyko-
nawcy w celu potwierdzenia spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu oraz 
(5) informacji o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych, (13) terminu
zwiàzania ofertà, a tak˝e (15) miejsca oraz terminu sk∏adania i otwarcia ofert.

Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiajàcy mo˝e zmodyfikowaç treÊç SIWZ
w zakresie wynikajàcym z przeprowadzonych negocjacji. Informacja na temat do-
konanych w SIWZ zmian wraz z informacjami: o dniu i miejscu opublikowania
og∏oszenia, miejscu i terminie sk∏adania oraz otwarcia ofert, obowiàzku wniesienia
wadium oraz terminie zwiàzania ofertà znajdzie si´ w zaproszeniu do sk∏adania
ofert. 

Tryb negocjacji bez og∏oszenia – zamawiajàcy jest zobowiàzany sporzàdziç
specyfikacj´ po przeprowadzeniu negocjacji z zaproszonymi wykonawcami. SIWZ
nie zawiera informacji opisanych w art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Oznacza to, ˝e SIWZ nie zawiera jedynie (5) informacji o przewidywanych
zamówieniach uzupe∏niajàcych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami 
art. 36 ust. 1 Pzp, winna zawieraç:

1) Nazw´ (firm´) oraz adres zamawiajàcego
Podanie wyczerpujàcych danych na temat podmiotu zamawiajàcego jest konieczne
dla stwierdzenia przez wykonawc´, kto ma byç adresatem oferty. W przypadku
wspólnego dokonywania zamówienia przez kilku zamawiajàcych, nale˝y podaç
informacje dotyczàce wszystkich zamawiajàcych. 

2) Tryb udzielenia zamówienia
Podanie podstawowych danych odnoszàcych si´ do trybu, w jakim prowadzone jest
post´powanie jest niezb´dne z punktu widzenia wykonawcy. Od trybu post´powa-
nia zale˝à uprawnienia i obowiàzki wykonawcy uczestniczàcego w post´powaniu,
jak równie˝ zawartoÊç specyfikacji. 

3) Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia winien byç konstruowany ze ÊwiadomoÊcià, ̋ e b´dzie
on w przysz∏oÊci przedmiotem zawartej umowy. Niedopuszczalne jest okreÊlenie
przedmiotu umowy wykraczajàce poza okreÊlenie przedmiotu zamówienia zawarte
w SIWZ. Kwalifikacja przedmiotu zamówienia do odpowiedniego rodzaju (dosta-
wy, us∏ugi, roboty budowlane) winna nast´powaç zgodnie z poni˝szymi zasadami:
� je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo roboty bu-

dowlane oraz us∏ugi – stosownie do wartoÊci tej cz´Êci, która ma najwi´kszy
udzia∏ w wartoÊci ca∏ego zamówienia,
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� je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie roboty budowlane oraz dostawy nie-
zb´dne do ich wykonania – do robót budowlanych,

� je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi polegajàce na
rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra – do dostaw.

Zasady okreÊlania opisu przedmiotu zamówienia zosta∏y omówione wczeÊniej.

4) Opis cz´Êci zamówienia, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´-
Êciowych

Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty cz´Êciowej, je˝eli przed-
miot zamówienia jest podzielny (art. 83 ust. 2 Pzp). Dopuszczajàc mo˝liwoÊç
z∏o˝enia ofert cz´Êciowych, zamawiajàcy mo˝e okreÊliç maksymalnà liczb´ cz´Êci
zamówienia, na które oferty cz´Êciowe mo˝e z∏o˝yç jeden wykonawca. Takie
uprawnienie zamawiajàcego podyktowane jest upowa˝nieniem zamawiajàcego do
ograniczenia zakresu zamówienia, na jaki sk∏adajà oferty poszczególni wykonawcy.
Mo˝liwoÊç wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia zale˝na jest bowiem od
realnego potencja∏u, jaki firma mo˝e w danej chwili przeznaczyç do wykonania
zamówienia. Dopuszczenie mo˝liwoÊci sk∏adania ofert na dowolnà iloÊç cz´Êci po-
woduje, ˝e wykonawcy sk∏adajà nierealne oferty.

5) Informacj´ o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych
Tylko w sytuacji, gdy zamawiajàcy przewidzi ju˝ w og∏oszeniu o przetargu nieogra-
niczonym lub ograniczonym, a nast´pnie w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia zamówienia, b´dàce w przysz∏oÊci uzupe∏nieniem przedmiotu zamówienia
opisanego w SIWZ, b´dzie uprawniony do zlecenia takich uzupe∏niajàcych zamó-
wieƒ w trybie z wolnej r´ki temu samemu wykonawcy, z którym w wyniku przetar-
gu zosta∏a zawarta umowa. Pami´taç nale˝y, ˝e aby w przysz∏oÊci skorzystaç
z uprawnienia do zlecenia zamówieƒ uzupe∏niajàcych z wolnej r´ki, wartoÊç takie-
go zamówienia uzupe∏niajàcego nie mo˝e przekraczaç 20% wartoÊci zamówienia
podstawowego i byç albo – w przypadku robót budowlanych i us∏ug – powtórze-
niem tego samego rodzaju zamówieƒ, albo – w przypadku dostaw – polegaç na roz-
szerzeniu dostawy. Zamówienia uzupe∏niajàcego mo˝na udzieliç w terminie do 3 lat
od zawarcia umowy na zamówienie podstawowe.

6) Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszà odpowiadaç oferty wariantowe, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza
ich sk∏adanie

Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty wariantowej, je˝eli cena
nie jest jedynym kryterium wyboru. Dopuszczajàc z∏o˝enie oferty wariantowej, za-
mawiajàcy winien pami´taç, ˝e ofert zawierajàcych warianty nie da si´ w prosty
sposób porównaç z ofertami odzwierciedlajàcymi ÊciÊle sposób realizacji zamówie-
nia przewidziany przez zamawiajàcego. Stàd, dopuszczajàc z∏o˝enie ofert warianto-
wych, zamawiajàcy musi opracowaç metod´ ich porównania z ofertami podstawo-
wymi. Metodà takà mo˝e byç porównanie wszystkich z∏o˝onych ofert z opisanym
w SIWZ wzorcem, jaki zamawiajàcy uznaje, ze swojego punktu widzenia, za naj-
korzystniejszy i najlepiej odzwierciedlajàcy jego potrzeby, mierzàc „odleg∏oÊç” po-
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szczególnych ofert od wzorca. Nie wolno dopuÊciç z∏o˝enia ofert wariantowych
w trybie zapytania o cen´ z uwagi na fakt, i˝ jedynym mo˝liwym kryterium wybo-
ru w tym trybie jest cena.

7) Termin wykonania zamówienia
Podanie do wiadomoÊci wykonawców ubiegajàcych si´ o zamówienie terminu,
w jakim ma byç ono zrealizowane, jest kluczowà dla wykonawcy informacjà. Nie-
rzadko wymagany termin wykonania wp∏ywa na decyzj´ o ubieganiu si´ o zamó-
wienie. Termin mo˝e byç podany jako:
� Wymagany przez zamawiajàcego – zamawiajàcy mo˝e pos∏u˝yç si´ wskaza-

niem daty kalendarzowej lub podaniem terminu liczonego w dniach, tygodniach,
miesiàcach czy latach poczàwszy od wskazanego wydarzenia. Tym wydarze-
niem mo˝e byç zawarcie umowy, przekazanie terenu budowy czy inne zdarzenie
opisane szczegó∏owo i podane do wiadomoÊci wykonawców. Zamawiajàcy win-
ni wskazywaç wymagany termin wykonania zamówienia liczony jako iloÊç dni
od danego zdarzenia, dat´ kalendarzowà nale˝y wskazywaç wy∏àcznie w oko-
licznoÊciach wyjàtkowych, gdy z nadejÊciem tej daty zamawiajàcy wià˝e okre-
Êlone konsekwencje.

� ˚àdanie wskazania terminu przez samego wykonawc´ – w takim przypadku
najcz´Êciej termin stanowi, obok ceny, kryterium oceny oferty. T´ metod´ nale-
˝y jednak˝e stosowaç wy∏àcznie w szczególnych przypadkach, w których np.
skrócenie terminu wykonania zadeklarowane przez wykonawc´ ma zasadnicze
znaczenia dla udzielenia zamówienia. Cz´sto proÊbie zamawiajàcego o wskaza-
nie terminu wykonania zamówienia towarzyszyç powinno zastrze˝enie: „jed-
nak˝e winno byç wykonane nie póêniej ni˝...”.

8) Opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spe∏niania tych warunków

Warunki, jakie muszà spe∏niaç wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia,
okreÊlone zosta∏y w:
� art. 24 Pzp jako przes∏anki wykluczenia z ubiegania si´ o zamówienie publicz-

ne. Sà to formalne warunki niewykluczenia, jakie spe∏niaç winien ka˝dy z ubie-
gajàcych si´ o zamówienie. Sà one okreÊlone przez ustawodawc´ w sposób bar-
dzo szczegó∏owy i nie wymagajà doprecyzowania przez zamawiajàcego. 

� art. 22 ust. 1 Pzp, gdzie zosta∏y okreÊlone w sposób blankietowy. Zosta∏y one
okreÊlone w ustawie w sposób ogólny, obowiàzkiem zamawiajàcego jest ich
skonkretyzowanie i dokonanie zamiany na poddajàce si´ ocenie oraz udokumen-
towaniu wymagania. Wymagania dotyczàce w∏aÊciwoÊci wykonawcy zamawia-
jàcy musi tak sformu∏owaç, aby mo˝liwe by∏o ich zweryfikowanie za pomocà
˝àdanych dokumentów. Dokonanie oceny spe∏niania warunków odbywa si´ bo-
wiem na podstawie przed∏o˝onych przez wykonawc´ dokumentów, których list´
winna zawieraç ka˝da SIWZ.
Wymagaƒ tych nie stawia si´ w SIWZ w przypadku trybów przewidujàcych

przeprowadzenie kwalifikacji wykonawców przed zaproszeniem do sk∏adania ofert,
czyli w przetargu ograniczonym i negocjacjach z og∏oszeniem.
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9) Informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wyko-
nawcy w celu potwierdzenia spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu

Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wy∏àcznie oÊwiadczeƒ i dokumentów
niezb´dnych do przeprowadzenia post´powania (art. 25 Pzp). Wykonawca musi
wraz z ofertà z∏o˝yç oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
(art. 44 Pzp). Zamawiajàcy musi za˝àdaç od wykonawców dokumentów potwier-
dzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu (art. 26 Pzp). Szczegó∏o-
we informacje na temat ˝àdanych dokumentów zawiera akt wykonawczy do ustawy
Pzp. Zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ sektorowych nie sà zwiàzani listà doku-
mentów okreÊlonà rozporzàdzeniem. Zamawiajàcy winien w SIWZ podaç wykaz
˝àdanych wraz z ofertà dokumentów. Wykaz winien byç sporzàdzony w sposób
szczegó∏owy tak, aby nie powstawa∏y wàtpliwoÊci co do formy czy treÊci ˝àdanego
dokumentu.

Wymagaƒ tych nie stawia si´ w SIWZ w przypadku trybów przewidujàcych
przeprowadzenie kwalifikacji wykonawców przed zaproszeniem do sk∏adania ofert,
czyli w przetargu ograniczonym i negocjacjach z og∏oszeniem.

10) Informacj´ o sposobie porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami
oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów, z podaniem adresu poczty
elektronicznej lub strony internetowej zamawiajàcego, je˝eli zamawiajàcy
dopuszcza porozumiewanie si´ drogà elektronicznà

Wykonawcy mogà zwracaç si´ do zamawiajàcego o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a zamawiajàcy ma obowiàzek takich wyjaÊnieƒ
im udzieliç, chyba ˝e proÊba o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji wp∏ynie do zamawia-
jàcego na mniej ni˝ 6 dni przed terminem sk∏adania ofert. 

OÊwiadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sà przez strony
post´powania pisemnie.

11) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si´ z wykonawcami
Zamawiajàcy winien wskazaç imiona, nazwiska i zajmowane stanowiska s∏u˝bowe
osób uprawnionych do kontaktowania si´ z wykonawcami oraz okreÊliç sposób
kontaktowania si´ z tymi osobami. Nale˝y wskazaç dni, w których osoby te dy˝uro-
waç b´dà przy faksie i/lub poczcie elektronicznej celem umo˝liwienia porozumie-
wania si´ z nimi.

12) Wymagania dotyczàce wadium
Zamawiajàcy sektorowi mogà, co do zasady, odstàpiç od obowiàzku ˝àdania wa-
dium. Jednak˝e w sytuacji podj´cia decyzji o ˝àdaniu wadium pami´taç nale˝y, i˝
jego wysokoÊç, zasady i formy wnoszenia regulujà przepisy Pzp. 

WysokoÊç wadium winna byç wyra˝ona kwotowo w z∏ i musi mieÊciç si´ w prze-
dziale 0,5%–3% wartoÊci szacunkowej zamówienia. W przypadku, gdy zamawiajà-
cy dopuszcza z∏o˝enie ofert cz´Êciowych, winien okreÊliç kwoty wadium odr´bnie
dla ka˝dej z cz´Êci.

Wadium mo˝e byç wnoszone w nast´pujàcych formach: pieniàdzu, por´cze-
niach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

78



por´czeniach udzielanych przez podmioty, do których odwo∏uje si´ ustawodawca
w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´-
biorczoÊci.

Z uwagi na fakt, ˝e oferenci pope∏niajà szereg b∏´dów formalnych zwiàzanych
z wniesieniem wadium, nale˝y szczegó∏owo poinformowaç ich, jakie dokumenty
stanowiç b´dà potwierdzenie prawid∏owo wniesionego wadium oraz gdzie i w jakim
terminie dokumenty takie nale˝y z∏o˝yç.

13) Termin zwiàzania ofertà
Wyznaczony przez zamawiajàcego termin zwiàzania ofertà wynosi 90 dni – je˝eli
wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza 10 000 000 euro, a dla do-
staw lub us∏ug – 5 000 000 euro; 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna od
okreÊlonych wy˝ej.

14) Opis sposobu przygotowywania ofert
Opis sposobu przygotowywania ofert powinien byç na tyle jasny i precyzyjny, aby
eliminowa∏ mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty korzystnej merytorycznie, ale wadliwej for-
malnie. W tym punkcie powinny znaleêç si´ informacje o:
� wymogu sporzàdzenia oferty np. zgodnie z odpowiednim formularzem (np. do-

∏àczonym do SIWZ), jeÊli zamawiajàcy sporzàdzi∏ taki formularz,
� wymaganiach co do treÊci i formy, w jakiej majà byç z∏o˝one dokumenty stano-

wiàce za∏àczniki do oferty,
� nakazie sporzàdzenia za∏àczników do oferty, np. zgodnie z za∏àczonymi przez

zamawiajàcego formularzami,
� obowiàzku z∏o˝enia oferty i za∏àczników do niej na piÊmie,
� obowiàzku z∏o˝enia tylko jednej oferty,
� mo˝liwoÊci (lub nie) z∏o˝enia oferty cz´Êciowej,
� ewentualnej mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej wraz z okreÊleniem mini-

malnych warunków, jakim musi odpowiadaç taka oferta,
� j´zyku, w jakim ma zostaç sporzàdzona oferta (j´zyk polski, inny u˝ywany

w handlu mi´dzynarodowym lub j´zyk kraju, w którym zamówienie jest udzie-
lane), 

� koniecznoÊci z∏o˝enia oferty w jednym lub kilku egzemplarzach,
� obowiàzku parafowania zmian naniesionych przez wykonawc´ po sporzàdzeniu

oferty, 
� obowiàzku umieszczenia w osobnym opakowaniu informacji stanowiàcych

tajemnice przedsi´biorstwa,
� sposobie, w jaki mo˝na dokonaç zmian w z∏o˝onej

ofercie lub jà wycofaç.

15) Miejsce oraz termin sk∏adania i otwarcia ofert
W zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia oraz trybu, w jakim
prowadzone jest post´powanie, Pzp okreÊla minimalne ter-
miny sk∏adania ofert. Zamawiajàcy musi wyznaczyç ter-
min sk∏adania ofert z zachowaniem tych zasad. Otwarcie
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ofert winno nastàpiç w tym samym dniu,
w którym up∏ywa termin ich sk∏adania oraz
bezpoÊrednio po jego up∏ywie. Zarówno
miejsce sk∏adania, jak i otwarcia ofert po-
winno byç wskazane dok∏adnie, z numerem
pokoju (sali) w∏àcznie.

16) Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiajàcy powinien okreÊliç swoje wy-
magania co do sposobu, w jaki ma byç obli-
czona cena oferty, wskazujàc na sposób jej
kalkulacji. JeÊli cena ma byç wyliczona ja-
ko suma wartoÊci pozycji obliczonych na
podstawie cen jednostkowych, zamawiajà-

cy winien w∏àczyç do SIWZ przygotowany przez siebie formularz cenowy. W ta-
kim przypadku, zamawiajàcy powinien równie˝ podaç „instrukcj´” wype∏nienia te-
go formularza. Powinien przesàdziç, czy ̋ àda ceny ∏àcznej za wykonanie ca∏ego za-
mówienia, czy równie˝ cen za poszczególne jego elementy lub cen jednostkowych
dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym.

Bardzo istotnym jest, aby zamawiajàcy ˝àda∏ okreÊlenia ceny jako ceny brutto,
tj. ∏àcznie z podatkiem VAT. 

Przy zamówieniach, których realizacja roz∏o˝ona jest w czasie, zamawiajàcy
powinien poinformowaç o ewentualnej mo˝liwoÊci i sposobie waloryzacji ceny
ofertowej.

17) Informacje dotyczàce walut obcych, w jakich mogà byç prowadzone rozli-
czenia mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà

Zamawiajàcy ma obowiàzek podaç do wiadomoÊci wykonawców, czy i jakie rozli-
czenia w walutach obcych b´dà prowadzone w zwiàzku z wykonaniem umowy
w sprawie zamówienia sektorowego. 

18) Opis kryteriów, którymi zamawiajàcy b´dzie si´ kierowa∏ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert

Kryterium oceny ofert mo˝e byç wy∏àcznie cena albo cena i inne kryteria odno-
szàce si´ do przedmiotu zamówienia, w szczególnoÊci jakoÊç, funkcjonalnoÊç, pa-
rametry techniczne, zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie
oddzia∏ywania na Êrodowisko, koszty eksploatacji, serwis, wp∏yw sposobu wykona-
nia zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin
wykonania zamówienia. Kryteria oceny oferty, co do zasady, nie mogà dotyczyç
w∏aÊciwoÊci wykonawcy. Wyjàtkiem od tej zasady sà us∏ugi grupy B i wybór kon-
cesjonariusza.

Opis kryteriów i znaczenia ka˝dego z nich jest, obok sformu∏owania warunków
podmiotowych, jednym z najistotniejszych elementów SIWZ. Kryteria oceny ofert
powinny byç podane w kolejnoÊci ustalonej wed∏ug przypisanego im znaczenia. Po-
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winny byç – w miar´ mo˝liwoÊci – sformu∏owane tak, aby ocena ofert sprowadza∏a
si´ do zale˝noÊci matematycznej.

Cena musi byç zawsze jednym z kryteriów. Udzia∏ procentowy ceny w ogóle
kryteriów winien byç tym wy˝szy, im lepiej przedmiot zamówienia jest opisany pod
kàtem warunków koniecznych do spe∏nienia. Wysokie postawienie poprzeczki
w zakresie obowiàzku spe∏nienia parametrów techniczno-u˝ytkowych czy projekto-
wych zmniejsza koniecznoÊç oceniania przedmiotu oferty pod kàtem tych parame-
trów. Niespe∏nienie bowiem ˝àdanych przez zamawiajàcego parametrów powoduje
odrzucenie oferty, a tym samym oferta ta nie podlega ocenie na podstawie postawio-
nych kryteriów.

W sytuacji, gdy zamawiajàcy prowadzi post´powanie o wykonanie robót bu-
dowlanych, co do których ˝àda ich wykonania zgodnie z kompletnà i szczegó∏owà
dokumentacjà projektowà, która przesàdza de facto o jakoÊci robót, w tym u˝ytych
do ich wykonania materia∏ów, nie ma potrzeby oceny oferty pod kàtem kryterium
jakoÊci. Cena staje si´ w takim przypadku podstawowym i cz´sto jedynym kryte-
rium oceny oferty. W szczególnym przypadku, gdy np. ze wzgl´du na koniecznoÊç
wykonania robót w trybie pilnym (remont skrzy˝owania lub wiaduktu w Êrodku
miasta nieposiadajàcego obwodnicy), zamawiajàcy oczekuje skrócenia przewidy-
wanego terminu wykonania robót, skrócenie tego terminu mo˝e byç, obok ceny,
kryterium oceny oferty. 

Odmiennym przypadkiem jest zamówienie na Êwiadczenie us∏ug nieokreÊlonych
w ˝adnej dokumentacji, które zamawiajàcy musi oceniç wy∏àcznie na podstawie
oÊwiadczenia woli z∏o˝onego przez oferenta, w którym zapewnia on, ˝e takà us∏ug´
potrafi wykonaç. Im wiarygodniejszy podmiot sk∏ada ofert´, tym wi´ksze szanse
wykonania zamówienia. Stàd w przypadku wi´kszoÊci us∏ug o charakterze intelek-
tualnym, do których nale˝à us∏ugi w zakresie doradztwa personalnego, szkolenia,
prawnicze, socjalne itp., obok ceny, kryterium wyboru oferty b´dzie wiarygodnoÊç
podmiotu sk∏adajàcego ofert´ mierzona udokumentowaniem jego kwalifikacji za-
wodowych i doÊwiadczenia. W tych szczególnych przypadkach kryteria oceny ofert
mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy.

W przypadku zamówieƒ, których przedmiotem sà dostawy, sytuacja mo˝e byç
bardzo ró˝na, zale˝na g∏ównie od charakteru zamawianych dostaw. W sytuacji
powszechnej dost´pnoÊci dostawy i o ustalonych parametrach jakoÊciowych nie ma
przeszkód, aby jedynym kryterium oceny by∏a cena. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
cena urzàdzenia czy sprz´tu nie oznacza jedynie ceny sprzeda˝y. Zazwyczaj eks-
ploatacja urzàdzenia pociàga za sobà okreÊlone koszty, które zamawiajàcy równie˝
winien wziàç pod uwag´ przy ocenie oferty. Dlatego te˝ w wi´kszoÊci przypadków
cena winna byç rozumiana jako tzw. koszt ciàgniony, a wi´c do ceny sprzeda˝y za-
mawiajàcy winien dodaç koszty zwiàzane z eksploatacjà urzàdzenia przez okre-
Êlony czas.  

19) Informacje o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç dope∏nione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego

Jako przyk∏adowe formalnoÊci dope∏niane przed zawarciem umowy mo˝na wymie-
niç: z∏o˝enie oÊwiadczenia dotyczàcego formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia
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nale˝ytego wykonania umowy, ustalenie trybu przekazania przez strony przysz∏ej
umowy niezb´dnej dokumentacji, wyznaczenie osób, wskazanie miejsca dor´czania
korespondencji, czy wreszcie ustalenie szczegó∏owych danych, jakie majà byç za-
warte w umowie.

Do danych takich zaliczamy: wskazanie umocowanych do zawarcia umowy
i okazanie pe∏nomocnictw (o ile z okolicznoÊci wynika∏aby koniecznoÊç posiadania
pe∏nomocnictwa), ustalenie szczegó∏owego harmonogramu wykonania umowy
(o ile wczeÊniej nie by∏ ustalony), wskazanie banków i numerów rachunków, na
jakie majà byç przekazywane Êwiadczenia pieni´˝ne nale˝ne stronom umowy, wy-
znaczenie osób reprezentujàcych strony umowy, uprawnionych do utrzymywania
bie˝àcych kontaktów czy te˝ ustalenie iloÊci egzemplarzy, w jakich ma byç sporzà-
dzona umowa. 

20) Wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy regulowane Pzp, s∏u˝y do pokrycia
roszczeƒ z tytu∏u niewykonania umowy lub nienale˝ytego wykonania umowy. Za-
mawiajàcy udzielajàcy zamówienia sektorowego ma ca∏kowicie dowolne uznanie
w przedmiocie zastrze˝enia wniesienia zabezpieczenia. Podobnie, jak w przypadku
wadium, ustawodawca zezwoli∏ na odstàpienie od ˝àdania wniesienia zabezpie-
czenia. W sytuacji, gdy udzielajàc zamówienia sektorowego, zamawiajàcy ˝àdaç
b´dzie zabezpieczenia, jego wysokoÊç, formy wniesienia i sposób zwrotu reguluje
ustawa.

Zamawiajàcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia winien okreÊliç:
� wysokoÊç zabezpieczenia,
� formy zabezpieczenia,
� termin wniesienia i szczegó∏owe informacje dotyczàce zwrotu zabezpieczenia.

21) Istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci za-
wieranej umowy w sprawie zamówienia sektorowego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy, aby
zawar∏ z nim umow´ w sprawie zamówienia sektorowego na takich warun-
kach

Obowiàzkiem zamawiajàcego jest okreÊlenie co najmniej istotnych dla stron posta-
nowieƒ, które zostanà wprowadzone do treÊci zawieranej umowy. Umowa zawieraç
musi elementy konieczne, bez których nie mo˝e dojÊç do jej zawarcia (oznaczenie
stron oraz przedmiotu wzajemnych Êwiadczeƒ), elementy istotne (wyró˝niajàce je-
den typ umowy od innych) oraz pozosta∏e elementy, jakie strony umowy uzna∏y za
niezb´dne do wprowadzenia do treÊci umowy. Zamawiajàcy mo˝e równie˝ narzu-
ciç w SIWZ wzór umowy okreÊlajàcy wszystkie jej postanowienia (pozostawiajàc
jedynie miejsce na wpisanie danych z oferty najkorzystniejszej).

Zamawiajàcy ma prawo ˝àdania wskazania cz´Êci zamówienia, jakà wyko-
nawca zamierza powierzyç podwykonawcom. Ma równie˝ uprawnienie do wska-
zania takiej spoÊród cz´Êci zamówienia, dla której wymagane jest osobiste Êwiad-
czenie. 
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22) Pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych wykonawcy
w toku post´powania o udzielenie zamówienia

Zamawiajàcy powinien poinformowaç w SIWZ wykonawców o okolicznoÊciach
uprawniajàcych ich do wniesienia protestu, terminie do wniesienia protestu, oko-
licznoÊciach uprawniajàcych do wniesienia odwo∏ania i terminie wniesienia odwo-
∏ania, a tak˝e o mo˝liwoÊci wniesienia skargi na wyrok zespo∏u arbitrów. PodkreÊliç
nale˝y, ˝e uprawnienie do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej jest niezale˝ne od
trybu i niezale˝ne od wartoÊci zamówienia.

1.5. Wadium w post´powaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
Funkcje

WÊród funkcji, jakie pe∏ni wadium nale˝y wskazaç na nast´pujàce:
� funkcja prekwalifikacyjna – ma na celu uchronienie zamawiajàcego przed sk∏a-

daniem ofert przez podmioty, których nie staç na wniesienie wadium, a wi´c
tych, których w przysz∏oÊci nie b´dzie zapewne staç na wykonanie zamówienia
(podmiotów takich nie mo˝na uznaç za znajdujàce si´ w sytuacji ekonomicznej
umo˝liwiajàcej wykonanie zamówienia),

� funkcja gwarancyjna – ma na celu zabezpieczenie zamawiajàcego przed nieza-
warciem umowy z wy∏onionym wykonawcà,

� funkcja kompensacyjna (odszkodowawcza) – ma na celu ustanowienie kary
(poprzez utrat´ wadium) za odmow´ zawarcia umowy z zamawiajàcym.

Mo˝liwoÊç i zakaz ˝àdania wadium 

Pzp okreÊla sytuacje, kiedy mo˝e byç ˝àdane wadium. W pozosta∏ych przypadkach
wadium nie mo˝na wymagaç.

Prowadzàc post´powanie w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego,
negocjacji z og∏oszeniem lub negocjacji bez og∏oszenia przy udzielaniu zamówienia
sektorowego zamawiajàcy jest uprawniony do ˝àdania wadium.

W odniesieniu do zamówienia z wolnej r´ki ustawa nie zezwala zamawiajàcemu
na ˝àdanie wadium. 

WysokoÊç wadium

Zamawiajàcy, ustalajàc kwot´ ˝àdanego od wykonawców wadium, winien pami´taç,
aby kwota ta mieÊci∏a si´ w przedziale 0,5–3% wartoÊci zamówienia, czyli wartoÊci
bez podatku od towarów i us∏ug ustalonej przez zamawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià. 

W sytuacji, gdy zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych, powinien
przypisaç kwoty wadium do poszczególnych cz´Êci zamówienia. Wykonawcy zo-
bowiàzani sà wtedy do wniesienia wadium w wysokoÊci odpowiedniej do cz´Êci, na
które sk∏adajà ofert´. Zamawiajàcy mo˝e równie˝ ˝àdaç wadium w sta∏ej wysoko-
Êci, o ile – niezale˝nie od iloÊci cz´Êci, na które oferent sk∏ada ofert´ – wysokoÊç wa-
dium mieÊci si´ w ustawowym przedziale.
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Termin i miejsce wnoszenia wadium

Pzp okreÊla, ˝e wadium wnosi si´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
Miejsce wnoszenia wadium zale˝y przede wszystkim od formy wadium. W przy-

padku pieniàdza wymagany jest przelew kwoty wadium na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajàcego. Pozosta∏e formy wadium, czyli gwarancje i por´-
czenia mogà byç, stosownie do postanowieƒ SIWZ, wnoszone na dwa sposoby: albo
deponowane przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert w kasie zamawiajàcego, albo
za∏àczane do ofert i sk∏adane w jednej kopercie z ofertà. Obie metody sà prawid∏o-
we i obie szeroko stosowane. 

Okres, na jaki wnoszone jest wadium i jego przed∏u˝anie

Wadium winno obejmowaç ca∏y okres zwiàzania ofertà. Dla ustalenia okresu wa˝-
noÊci wadium nale˝y uwzgl´dniç dzieƒ wskazany przez zamawiajàcego jako dzieƒ,
w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert (jest on pierwszym dniem biegu terminu). 

W sytuacji, gdyby dosz∏o do przed∏u˝enia okresu zwiàzania ofertà, wadium rów-
nie˝ musi byç przed∏u˝one o odpowiedni okres. Mo˝e to mieç miejsce na skutek
proÊby zamawiajàcego skierowanej do wykonawców co najmniej 7 dni przed up∏y-
wem terminu zwiàzania ofertami lub na skutek zawieszenia okresu zwiàzania ofer-
tami spowodowanego wniesieniem protestu.

Formy wnoszenia wadium

OkreÊlony Pzp katalog form wnoszenia wadium
przez wykonawc´ ubiegajàcego si´ o udzielenie
zamówienia sektorowego jest katalogiem za-
mkni´tym. Wykonawca ma pe∏nà swobod´ wy-
boru mi´dzy formami wnoszenia wadium, a za-
mawiajàcy nie mo˝e odmówiç przyj´cia wa-
dium w formie wybranej przez wykonawc´.
Wadium mo˝e byç równie˝ wniesione w cz´-
Êciach w ró˝nych formach. Choç brak wyraê-
nych podstaw prawnych, ustali∏ si´ poglàd, ˝e

dopuszczalne sà zmiany form wadium w toku post´powania. Ustawa wymienia pi´ç
form wnoszenia wadium.

Pieniàdz

Pieniàdz jest najbardziej powszechnà formà wnoszenia wadium. Jak podaje si´
w literaturze, ponad 80% wykonawców wnosi wadium w postaci pieni´˝nej. 

Wadium wnoszone w pieniàdzu nale˝y wp∏aciç przelewem na rachunek banko-
wy wskazany przez zamawiajàcego (nie jest dopuszczalna bezpoÊrednia wp∏ata
kwoty wadium w kasie zamawiajàcego). Zamawiajàcy zobligowany jest do prze-
chowywania wadium wniesionego w pieniàdzu na rachunku bankowym.
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Choç ustawodawca nie nakazuje, aby rachunek bankowy, na którym zamawiajà-
cy przechowuje wadia by∏ oprocentowany, mo˝na zasadnie twierdziç, ̋ e w przeciw-
nym razie zamawiajàcy dzia∏a na szkod´ wykonawców. Tym bardziej zakazane jest
czerpanie przez zamawiajàcego jakichkolwiek korzyÊci z przechowywania wadium.
Pieniàdze wp∏acone jako wadium nie sà pieni´dzmi zamawiajàcego, sà rodzajem
depozytu, z którego po˝ytki nale˝à si´ w∏aÊcicielowi, czyli wykonawcy. Z drugiej
strony, zamawiajàcy jako organizator post´powania nie mo˝e ponosiç kosztów
„obs∏ugi wadium”. Dlatego wykonawcy nale˝y zwróciç wadium z odsetkami po-
mniejszonymi o koszty obs∏ugi rachunku i przelewu. 

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest zapewne drugà w kolejnoÊci, jeÊli chodzi o powszech-
noÊç stosowania, formà wadium. Podstawowe warunki dotyczàce gwarancji ban-
kowej zawarte sà w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Do za-
warcia umowy gwarancji bankowej dochodzi na skutek z∏o˝enia oÊwiadczenia
(zobowiàzania) przez bank i jego przyj´cia przez zamawiajàcego (beneficjenta,
uprawnionego z gwarancji). OÊwiadczenie woli banku wymaga, pod rygorem nie-
wa˝noÊci, zachowania formy pisemnej. Z uwagi na powy˝sze gwarancja bankowa
winna zostaç z∏o˝ona zamawiajàcemu wy∏àcznie w formie dokumentu oryginalne-
go. Tylko taka forma pozwala na skuteczne dochodzenie realizacji zobowiàzania
z gwarancji. 

W sposób ogólny umow´ gwarancji wadialnej mo˝na scharakteryzowaç jako
umow´ zawartà pomi´dzy bankiem (gwarantem), a beneficjentem gwarancji (za-
mawiajàcym), w której bank zobowiàzuje si´ do uiszczenia kwoty na wypadek
niewype∏nienia przez podmiot trzeci okreÊlonego zobowiàzania. Zobowiàzanie
banku, które wynika z gwarancji bankowej ma charakter pieni´˝ny i jest zobowià-
zaniem przysz∏ym. 

Gwarancja wadialna musi byç nieodwo∏alna i zawieraç nast´pujàce elementy: 
� zobowiàzanie banku do zap∏aty sumy wadium w przypadku, gdy zajdà ku temu

ustawowo okreÊlone okolicznoÊci;
� informacj´ dotyczàcà post´powania stanowiàcego przyczyn´ wystawienia gwa-

rancji;
� wskazanie sumy gwarancyjnej;
� wskazanie zamawiajàcego, czyli beneficjenta gwarancji;
� wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji;
� okreÊlenie terminu wa˝noÊci gwarancji.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Prawnà podstaw´ dla wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej stanowi ustawa
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Co do zasady mamy w tym przypadku do czy-
nienia z konstrukcjà prawnà analogicznà do wy˝ej omówionej gwarancji banko-
wej.
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Por´czenie bankowe

Umowa por´czenia to umowa, w której por´czyciel zobowiàzuje si´ wzgl´dem wie-
rzyciela do wykonania zobowiàzania na wypadek, gdyby d∏u˝nik zobowiàzania nie
wykona∏. Zgodnie z treÊcià k.c., oÊwiadczenie por´czyciela – banku winno byç, pod
rygorem niewa˝noÊci, z∏o˝one w formie pisemnej. Zobowiàzanie banku w przypad-
ku por´czenia bankowego mo˝e polegaç tylko na zap∏acie okreÊlonej sumy pieni´˝-
nej (zobowiàzanie pieni´˝ne). Por´czenie ma charakter akcesoryjny. 

Por´czenie banku – por´czyciela sk∏adaç si´ winno z nast´pujàcych elementów:
� wskazania podmiotu, za który bank dokonuje por´czenia;
� precyzyjnego wskazania zobowiàzania b´dàcego przedmiotem por´czenia;
� kwoty, do wysokoÊci której bank – por´czyciel b´dzie zobowiàzany;
� wskazania terminu, z którego up∏ywem wygasa zobowiàzanie, przy czym por´-

czenie o charakterze terminowym nie mo˝e zostaç odwo∏ane.

Por´czenia innych instytucji

Ostatnià formà wnoszenia wadium jest por´czenie udzielane przez podmioty, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Co do zasady, mamy w tym przypad-
ku do czynienia z konstrukcjà prawnà analogicznà do wy˝ej omówionego por´cze-
nia bankowego. 

Por´czenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-
wy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP), jak wcze-
Êniej wspomniano, sà jednà z mo˝liwych form wadium. Jest to por´czenie udzie-
lane przez osoby prawne, które w myÊl statutu dzia∏ajà na rzecz rozwoju przedsi´-
biorczoÊci oraz nie dzia∏ajà w celu osiàgni´cia zysku lub przeznaczajà zysk na cele
statutowe, którym PARP przyzna∏a dotacj´ w drodze konkursu. 

Utrata, zwrot i zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia

Utrata wadium

Majàc na uwadze koniecznoÊç zagwarantowania spe∏nienia celów, jakie stojà przed
wadium przetargowym, ustawodawca przewidzia∏ trzy sytuacje, których zaistnienie
powoduje automatycznà utrat´ wadium na rzecz organizatora przetargu:
� Odmowa zawarcia umowy przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a uznana za

najkorzystniejszà. Podstawà do zatrzymania przez zamawiajàcego wadium jest
odmowa podpisania umowy na warunkach okreÊlonych w ofercie. Najpierw jed-
nak zamawiajàcy winien formalnie wezwaç wykonawc´ do zawarcia umowy,
wyznaczajàc odpowiedni termin. 

� Odmowa wniesienia zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy na zasadach
okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

� Brak mo˝liwoÊci zawarcia umowy z przyczyn obcià˝ajàcych wykonawc´. 
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Zwrot wadium

W treÊci Pzp okreÊlone sà enumeratywne sytuacje, w których zamawiajàcy zobo-
wiàzany jest do dokonania zwrotu wniesionego wadium. 

Zamawiajàcy winien niezw∏ocznie zwróciç wadium w sytuacji, gdy:
� Up∏ynà∏ termin zwiàzania ofertà. Po up∏ywie terminu zwiàzania ofertà wy-

konawca mo˝e odmówiç zawarcia umowy, nie ponoszàc z tego tytu∏u ˝adnych
konsekwencji (utrata wadium).

� Zamawiajàcy zawar∏ umow´ z wykonawcà, który z∏o˝y∏ ofert´ najkorzystniejszà
i zosta∏o wniesione zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy.

� Zamawiajàcy uniewa˝ni∏ post´powanie i decyzja ta sta∏a si´ ostateczna, czyli nie
zosta∏a oprotestowana lub z∏o˝one protesty zosta∏y ostatecznie rozstrzygni´te. 

Na wniosek wykonawcy zamawiajàcy zobowiàzany jest zwróciç wadium (nie-
zw∏ocznie), jeÊli:
� Wykonawca wycofa∏ ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. Póêniejsze

oÊwiadczenie wykonawcy jest skuteczne. Nie jest mo˝liwe wycofanie oferty po
up∏ywie terminu sk∏adania ofert.

� Wykonawca zosta∏ wykluczony z post´powania lub jego oferta zosta∏a od-
rzucona. W takich sytuacjach wykonawca, niezale˝nie od innych okolicznoÊci
nie ma szans na uzyskanie zamówienia. Sk∏adajàc wniosek o zwrot wadium, wy-
konawca pozbawia si´ prawa do wniesienia protestu.

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy

Na wniosek wykonawcy, którego oferta zosta∏a wybrana zamawiajàcy winien zali-
czyç wadium (wraz z odsetkami) na poczet zabezpieczenia nale˝ytego wykonania
umowy. Sytuacja ta mo˝e mieç miejsce jedynie wówczas, gdy wadium zosta∏o
wniesione w postaci pieni´˝nej. Wniosek oferenta powoduje automatyczne zalicze-
nie wadium na poczet zabezpieczenia, a zamawiajàcy nie mo˝e odmówiç takiego
zaliczenia. 

1.6. WyjaÊnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia

Niezale˝nie od tego, jak precyzyjnie i wyczerpujàco zamawiajàcy stara si´ formu-
∏owaç treÊç specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawsze mo˝e si´ zda-
rzyç, ˝e pewne jej postanowienia wymagajà wyjaÊnienia, uzupe∏nienia lub zmia-
ny. Najcz´Êciej modyfikacja SIWZ wynika z pytaƒ zadawanych przez wykonaw-
ców, których rola w wyjaÊnianiu tego dokumentu jest nie do przecenienia. Mo˝e
si´ równie˝ zdarzyç (choç nie powinno), i˝ zamawiajàcy po przekazaniu SIWZ
wykonawcom uÊwiadomi sobie koniecznoÊç wprowadzenia do niej okreÊlonych
zmian. 
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Niezale˝nie od trybu (poza aukcjà elektronicznà) oraz wartoÊci zamówienia wy-
jaÊnienia i zmiany SIWZ mogà nastàpiç na kilka ni˝ej opisanych sposobów.

˚àdanie wyjaÊnieƒ

Wykonawca po zapoznaniu si´ ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia
mo˝e zwróciç si´ do zamawiajàcego o udzielenie wyjaÊnieƒ. 

Udzielanie wyjaÊnieƒ

Zamawiajàcy zobowiàzany jest niezw∏ocznie udzieliç wyjaÊnieƒ, chyba ˝e proÊba
o wyjaÊnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp∏yn´∏a na mniej ni˝
6 dni przed terminem sk∏adania ofert. Po przekroczeniu tego terminu zamawiajàcy
nie musi lecz mo˝e, jeÊli uzna to za w∏aÊciwe, odpowiedzi udzieliç. Powinien to
uczyniç zw∏aszcza wtedy, gdy brak wyjaÊnienia SIWZ mo˝e skutkowaç brakiem
odpowiednich ofert lub niemo˝noÊcià zawarcia umowy spe∏niajàcej oczekiwania
zamawiajàcego. 

Zamawiajàcy winien jednoczeÊnie przes∏aç treÊç wyjaÊnienia wszystkim wyko-
nawcom, którym dor´czono SIWZ, bez ujawniania êród∏a zapytania. 

Zebranie przedofertowe
Zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaÊnienia
wàtpliwoÊci dotyczàcych treÊci SIWZ. Wykonawcy majà mo˝liwoÊç zadawania py-
taƒ, choç zamawiajàcy nie musi na nie wszystkie natychmiast odpowiadaç. Tym
niemniej zamawiajàcy sporzàdza protokó∏ zawierajàcy zg∏oszone pytania (bez
wskazywania êróde∏ zapytaƒ) oraz odpowiedzi, równie˝ te, których nie zdo∏ano
udzieliç na bie˝àco w trakcie spotkania. Protokó∏ z zebrania zamawiajàcy winien
dor´czyç niezw∏ocznie wykonawcom, którym przes∏ano specyfikacj´.

Dokonywanie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e w ka˝dym czasie,
przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert, zmodyfikowaç treÊç SIWZ. Dokonana
w ten sposób modyfikacja winna byç przekazana niezw∏ocznie wszystkim, którzy
otrzymali SIWZ i staje si´ ona dla nich wià˝àca. 

Ograniczenie zmian
Niezale˝nie od tego, czy zmiana mia∏aby byç dokonana w odpowiedzi na pytanie
wykonawcy, czy te˝ samodzielnie przez zamawiajàcego, nie mo˝e ona dotyczyç
kryteriów oceny ofert (z wyjàtkiem negocjacji, w trakcie których przed zaprosze-
niem do sk∏adania ofert zamawiajàcy mo˝e zmodyfikowaç kryteria oceny ofert),
warunków podmiotowych oraz sposobu oceny ich spe∏niania. Wydaje si´, ˝e rów-
nie˝ np. zmiana opisu przedmiotu zamówienia nie mo˝e prowadziç do jego niezgod-
noÊci z opisem zawartym w og∏oszeniu lub zaproszeniu do post´powania (w tym
w zakresie dopuszczenia ofert cz´Êciowych i ofert wariantowych). Zakaz wpro-
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wadzania tego typu zmian jest podyktowany tym, ˝e na podstawie tych w∏aÊnie in-
formacji (zawartych w og∏oszeniu lub zaproszeniu do post´powania) wykonawcy
podejmujà decyzj´ o udziale (bàdê nie) w post´powaniu.

1.7. Przed∏u˝anie terminu sk∏adania ofert

Zamawiajàcy winien przed∏u˝yç termin sk∏adania ofert w celu umo˝liwienia wyko-
nawcom uwzgl´dnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaÊnieƒ albo
uzupe∏nieƒ dotyczàcych SIWZ. Przed∏u˝enie terminu powinno umo˝liwiaç oferen-
tom przepracowanie oferty. Im zmiany sà wa˝niejsze oraz im póêniej dokonane,
tym bardziej nale˝y przed∏u˝yç termin sk∏adania ofert. Pzp precyzuje, i˝ czas nie-
zb´dny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.

Przed∏u˝enie terminu sk∏adania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego up∏y-
wem i nale˝y o tej zmianie powiadomiç natychmiast ka˝dego, komu przes∏ano spe-
cyfikacj´. 

Podsumowanie

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych definiuje poj´cie „zamawiajàcy” oraz okre-
Êla:
� odpowiedzialnoÊç kierownika jednostki,
� rol´ i zadania komisji przetargowej,
� przypadki wy∏àczenia osób wyst´pujàcych po stronie zamawiajàcego,
� aasady post´powania przy dokonywaniu zamówieƒ wspólnych.

Poj´cie „wykonawca” obejmuje zarówno ubiegajàcego si´ o zamówienie, ofe-
renta, jak i wykonawc´ – stron´ umowy w sprawie zamówienia sektorowego. Pzp
okreÊla:
� formalne przes∏anki wykluczenia wykonawcy z post´powania,
� zasady stawiania wymagaƒ merytorycznych dotyczàcych wiarygodnoÊci wyko-

nawców,
� mo˝liwoÊç wspólnego udzia∏u w post´powaniu przez kilku wykonawców,
� zasady sk∏adania dokumentów podmiotowych.

Pzp wprowadza zasad´, i˝ przedmiot zamówienia opisuje si´ w sposób jedno-
znaczny i wyczerpujàcy oraz precyzuje zasady:
� opisu przedmiotu zamówienia na dostawy,
� opisu zakresu robót budowlanych b´dàcych przedmiotem zamówienia

(z uwzgl´dnieniem sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie
i wykonanie robót).

Ustawa wprowadza nowe zasady okreÊlania wartoÊci zamówienia, w szczegól-
noÊci w odniesieniu do:
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� mo˝liwoÊci udzielania zamówieƒ uzupe∏niajàcych,
� dopuszczenia ofert cz´Êciowych lub wykonywania zamówienia w cz´Êciach,
� zamawiajàcych o zdecentralizowanej strukturze,
� robót budowlanych,
� dostaw i us∏ug powtarzajàcych si´ okresowo.

Ustawa wprowadza obowiàzek sporzàdzenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, niezale˝nie od wartoÊci zamówienia i trybu post´powania (poza aukcjà
elektronicznà) oraz okreÊla jej zawartoÊç. 

Szczegó∏owo regulowane sà zasady wnoszenia wadium, jego wysokoÊç i formy
oraz zasady zwrotu i zatrzymania wadium.

Ustawa okreÊla równie˝ zasady modyfikacji specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wspólne dla wszystkich trybów, w których istnieje obowiàzek sporzà-
dzenia specyfikacji.
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1. Dokumentowanie post´powaƒ

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych nak∏ada na zamawia-
jàcego obowiàzek dokumentowania przebiegu post´powania
o zamówienie publiczne. Problematyce dokumentowania po-
st´powaƒ poÊwi´cono odr´bny rozdzia∏ ustawy a mianowicie
Dzia∏ II, Rozdzia∏ 5.

Zasadà jest, i˝ zamawiajàcy obowiàzany jest do sporzà-
dzania protoko∏u post´powania bez wzgl´du na wartoÊç po-
st´powania, jak równie˝ bez wzgl´du na tryb, w jakim post´-
powanie jest prowadzone.

1.1. Protokó∏ post´powania

Dokumentowanie przebiegu procedury odbywa si´ jedynie w formie pisemnej. No-
menklatura, jakà pos∏uguje si´ ustawa, okreÊla dokumenty, jakie powstajà w toku
post´powania mianem „protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia” bez
zró˝nicowania z uwagi na podmiot zobowiàzany do stosowania ustawy i wartoÊç za-
mówienia. Ta sama uwaga dotyczy pozosta∏ych kwestii, takich jak jawnoÊç proto-
ko∏u post´powania czy te˝ jego zawartoÊç.

Protokó∏ post´powania – elementy sk∏adowe

Pzp w sposób ogólny okreÊla elementy sk∏adowe protoko∏u post´powania wskazu-
jàc, i˝ zawiera on co najmniej:
� opis przedmiotu zamówienia;
� informacj´ o trybie udzielenia zamówienia;
� informacje o wykonawcach;
� cen´ i inne istotne elementy ofert;
� wskazanie wybranej oferty.
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Zakres i konieczne elementy sk∏adowe protoko∏u zosta∏o okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu z dnia 7 kwietnia 2004 r. wydanym przez Prezesa Rady Ministrów 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 646). Rozporzàdzenie zawiera formularze do wype∏-
niania przez zamawiajàcego.

Protokó∏ post´powania – za∏àczniki

Ustawa okreÊla tak˝e elementy sk∏adowe protoko∏u post´powania w postaci za∏àcz-
ników do niego. WÊród za∏àczników ustawa wymienia:
� oferty,
� opinie bieg∏ych,
� oÊwiadczenia (np. oÊwiadczenia osób wykonujàcych czynnoÊci w post´powaniu

o udzielenie zamówienia o braku lub istnieniu okolicznoÊci skutkujàcych ich
wy∏àczeniem z udzia∏u w post´powaniu i inne sk∏adane podczas post´powania
zarówno przez wykonawców, jak i zamawiajàcego),

� informacje z zebrania wykonawców zwo∏anego w celu wyjaÊnienia wàtpli-
woÊci dotyczàcych specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

� zawiadomienia (np. zawiadomienie wykonawców uczestniczàcych w post´po-
waniu o wniesieniu protestu, jego treÊci i zarzutach, zawiadomienie o poprawie-
niu przez zamawiajàcego w tekÊcie oferty oczywistych omy∏ek pisarskich oraz
omy∏ek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty, zawiadomienie o wyborze ofer-
ty najkorzystniejszej, zawiadomienie o uniewa˝nieniu post´powania, zawiado-
mienie o odrzuceniu oferty),

� wnioski (np. wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji elektronicznej, wnioski
komisji konkursowej o uniewa˝nienie konkursu, wnioski o dopuszczenie do udzia-
∏u w konkursie, wnioski uczestników konkursu o przekazanie regulaminu konkur-
su, wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu majàcym na celu udziele-
nie koncesji na roboty budowlane, wniosek zamawiajàcego o wszcz´cie post´po-
wania na zasadach szczególnych do Ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
w przypadku zamówienia prowadzonego przez placówk´ zagranicznà, wniosek
wykonawcy o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia),

� inne dokumenty i informacje sk∏adane przez zamawiajàcego i wykonawców,
� umow´ w sprawie zamówienia publicznego.

Z powy˝szego zestawienia wynika, i˝ na za∏àczniki do protoko∏u b´dà sk∏ada∏y
si´ zarówno wszystkie elementy, jakie powstajà i sà gromadzone przez zamawia-
jàcego w toku post´powania, jak równie˝ po jego zakoƒczeniu – vide umowa
w sprawie o zamówienie publiczne.

Zasady udost´pniania protoko∏u post´powania

Zasady dost´pu do protoko∏u post´powania oraz jego za∏àczników stanowià jeden
z elementów gwarancji jawnoÊci procesu udzielania zamówienia publicznego. Usta-
wodawca zdecydowa∏ o jawnoÊci zarówno samego protoko∏u post´powania, jak
równie˝ za∏àczników do niego. JawnoÊç protoko∏u oraz za∏àczników nie ogranicza
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i nie ró˝nicuje prawa do dost´pu do tych dokumentów w zale˝noÊci posiadania
(bàdê nie) statusu wykonawcy.

OdnoÊnie udost´pniania tych dokumentów Pzp wskazuje na ró˝ny czas udost´p-
niania, i tak:
� protokó∏ post´powania – jest jawny – ustawa nie zawiera ̋ adnego ograniczenia

w zakresie czasu dost´pu do niego (oprócz wynikajàcego z ustawy obowiàzku
przechowywania protoko∏u przez okres 4 lat), a z tego wynika prawo do dost´pu
do jego treÊci,

� za∏àczniki do protoko∏u post´powania – za∏àczniki do protoko∏u sà tak˝e po-
dobnie, jak sam protokó∏ jawne. Inaczej jednak ni˝ ma to miejsce w przypadku
protoko∏u te dokumenty sà jawne dopiero z chwilà dokonania przez zamawiajà-
cego czynnoÊci wyboru oferty najkorzystniejszej bàdê uniewa˝nienia post´po-
wania, z jednym wyjàtkiem – oferta z∏o˝ona w post´powaniu o zamówienie
publiczne jest jawna ju˝ od chwili jej otwarcia. Ustawa precyzuje tak˝e, i˝ nie
mo˝na zapoznaç si´ z zawartoÊcià ofert przed up∏ywem terminu ich otwarcia.
Tak wi´c z tà chwilà rozpoczyna si´ mo˝liwoÊç zapoznawania si´ z jej treÊcià
przez osoby zainteresowane.

PRZYK¸AD

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty pismem z dnia ............ kierownik
zamawiajàcego zawiadomi∏ o wyborze oferty firm´ „Tani Pràd”. Nast´pnego
dnia do przewodniczàcego komisji zg∏osili si´ wszyscy pozostali wykonawcy. Za-
˝àdali skserowania protoko∏u post´powania i wszystkich za∏àczników. Przewod-
niczàcy komisji odpowiedzia∏, ˝e wnioskodawcy mogà samodzielnie zrobiç kopi´
protoko∏u bàdê jego odpis, wzgl´dnie u˝yç innego sprz´tu rejestrujàcego.

Konstrukcja taka z jednej strony zapewnia realizacj´ zasady jawnoÊci (w zakre-
sie protoko∏u i ofert), z drugiej umo˝liwia zamawiajàcemu sprawne prowadzenie
post´powania – jawnoÊç pozosta∏ych za∏àczników do protoko∏u powstaje dopiero
z chwilà wyboru oferty najkorzystniejszej bàdê uniewa˝nienia post´powania.

Ograniczenie jawnoÊci

Prawo zamówieƒ publicznych okreÊla tak˝e ograniczenie w realizacji zasady jaw-
noÊci protoko∏u oraz za∏àczników.

W sytuacji, gdy wykonawca uzna, i˝ pewne informacje w sk∏adanej ofercie
stanowià tajemnic´ przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji i sformu∏uje takie zastrze˝enie, informacje te nie podlegajà
ujawnieniu. Informacjami takimi mogà byç, jak wskazuje ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nieujawnione do wiadomoÊci publicznej informacje tech-
niczne, technologiczne i organizacyjne przedsi´biorstwa lub inne informacje po-
siadajàce wartoÊç gospodarczà, co do których przedsi´biorca podjà∏ niezb´dne dzia-
∏ania w celu zachowania ich poufnoÊci. Pzp wskazuje jedynie na zastrze˝enie wy-
konawcy, które winno zostaç z∏o˝one nie póêniej ni˝ w terminie sk∏adania ofert.
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Ustawodawca zadecydowa∏ o ograniczeniu prawa do zastrzegania przez wyko-
nawc´ elementów oferty stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa. Wykonawca nie
mo˝e zastrzec jako tajemnicy przedsi´biorstwa elementów, które sà odczytywane
podczas procedury otwarcia ofert. Skoro samo otwarcie ofert jest jawne, to równie˝
informacje podczas niego podawane do wiadomoÊci publicznej nie mogà zostaç
utajnione.

Tak wi´c takie elementy, jak: nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje
dotyczàce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
p∏atnoÊci nie mogà zostaç uznane przez wykonawc´ za tajemnic´ przedsi´biorstwa
w toku post´powania o zamówienie publiczne. Tym samym wykonawca nie mo˝e
ograniczyç jawnoÊci w odniesieniu do tych informacji. W sytuacji, gdy wykonawca
uzna jednak te elementy za stanowiàce tajemnic´ przedsi´biorstwa, zamawiajàcy
zobligowany b´dzie uznaç, i˝ oferta jest niezgodna z ustawà i na tej podstawie od-
rzuciç takà ofert´.

Ustawa reguluje kwesti´ zwiàzanà z obowiàzkiem przechowywania przez zama-
wiajàcego protoko∏u post´powania. Termin ten wynosi 4 lata i liczony jest poczàw-
szy od dnia zakoƒczenia post´powania.

Pzp okreÊla sposób post´powania zamawiajàcego ze z∏o˝onymi wraz z ofertà
planami, rysunkami, modelami, próbkami, wzorami, programami komputerowymi
i innymi podobnymi przedmiotami. W przypadku, gdy wykonawca zwróci si´ do
zamawiajàcego z wnioskiem o ich zwrot, zamawiajàcy obowiàzany jest do dokona-
nia ich zwrotu. Powy˝sze uprawnienie do ̋ àdania zwrotu nie przys∏uguje wykonaw-
cy, którego oferta zosta∏a wybrana.

Rozporzàdzeniem z dnia 7 kwietnia 2004 r. Prezes Rady Ministrów okreÊli∏ wzór
protoko∏u post´powania, wskazujàc na jego zawartoÊç. Protokó∏ oprócz informacji,
o których mowa w Pzp, ma zawieraç:
1) informacje dotyczàce zamawiajàcego;
2) okreÊlenie wartoÊci zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”,

daty i sposobu jej ustalenia oraz imi´ i nazwisko osoby dokonujàcej ustalenia
wartoÊci zamówienia;

3) informacj´ o prowadzeniu post´powania o udzielenie zamówienia na zasadach
szczególnych, jeÊli takie nastàpi∏o;

4) imiona i nazwiska osób wykonujàcych czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie
zamówienia oraz osób zwiàzanych z przygotowaniem tego post´powania;

5) informacj´ o powo∏aniu bieg∏ych;
6) informacj´ o og∏oszeniach dotyczàcych zamówienia;
7) termin sk∏adania ofert;
8) miejsce i termin otwarcia ofert;
9) imi´ i nazwisko obserwatora, je˝eli zosta∏ wyznaczony;

10) informacj´ o spe∏nianiu przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powa-
niu;

11) uzasadnienie wykluczenia wykonawców z post´powania, je˝eli takie nastàpi∏o;
12) uzasadnienie odrzucenia ofert, je˝eli takie nastàpi∏o;
13) streszczenie oceny i porównania z∏o˝onych ofert;
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14) dat´ i powody uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli
takie nastàpi∏o;

15) powody zastosowania przez zamawiajàcego innego trybu udzielenia zamówie-
nia ni˝ przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

16) informacje o wniesionych protestach i odwo∏aniach oraz ich rozstrzygni´ciach;
17) termin zakoƒczenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku po-

st´powania;
18) informacje o dokonaniu czynnoÊci nowych lub czynnoÊci powtórzonych oraz

termin zakoƒczenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia
wyniku post´powania;

19) informacje dotyczàce przeprowadzenia kontroli uprzedniej, je˝eli taka zosta∏a
przeprowadzona;

20) informacje dotyczàce skargi do sàdu, je˝eli taka zosta∏a z∏o˝ona.

1.2. Protokó∏ post´powania sektorowego

OkreÊlony rozporzàdzeniem wzór protoko∏u sk∏ada si´ formularza ZP-1 stanowià-
cego cz´Êç wspólnà dla wszystkich prowadzonych post´powaƒ, niezale˝nie od try-
bu, w jakim zamawiajàcy przeprowadza post´powanie oraz formularzy oznaczo-
nych odpowiednio symbolami:
� PN dla przetargu nieograniczonego, 
� PO – przetargu ograniczonego, 
� NO – negocjacji z og∏oszeniem, 
� NBO – negocjacji bez og∏oszenia i
� WR – zamówienia z wolnej r´ki, 
stanowiàcych cz´Êç szczegó∏owà protoko∏u. 

Cz´Êci szczegó∏owe protoko∏u dostosowane sà do procedury post´powania, a za-
warte w nich informacje pozwalajà na przeÊledzenie poprawnoÊci czynnoÊci podej-
mowanych przez zamawiajàcego w trakcie prowadzonego post´powania. Poszcze-
gólne punkty formularzy odsy∏ajà do kolejnych druków, jakie majà za zadanie
dokumentowaç przebieg badania i oceny ofert. Wynik tych czynnoÊci znajduje od-
zwierciedlenie w treÊci samego protoko∏u.

WÊród za∏àczników do protoko∏u znajdujà si´ nast´pujàce wzory formularzy:

ZP-11 – OÊwiadczenie kierownika zamawiajàcego/pracownika zamawiajàcego,
któremu kierownik zamawiajàcego powierzy∏ wykonanie zastrze˝onych dla siebie
czynnoÊci/cz∏onka komisji przetargowej/ bieg∏ego/innej osoby wykonujàcej czyn-
noÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia. 

Przed z∏o˝eniem powy˝szego oÊwiadczenia sk∏adajàcy winien byç uprzedzony
o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e
w pierwszym punkcie tego oÊwiadczenia, sk∏adajàcy je musi wskazaç, ˝e nie ubie-
ga si´ o udzielenie zamówienia. 
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ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert/wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetar-
gu ograniczonym/negocjacjach z og∏oszeniem. 

Formularz jest ca∏kowicie dostosowany do wype∏nienia go treÊcià z∏o˝onych
ofert. W przypadku gdyby mia∏ on pos∏u˝yç jako zestawienie wniosków nale˝a∏oby
wype∏niç dwie ostatnie kolumny wskazujàc warunki udzia∏u w post´powaniu, jakie
zosta∏y przedstawione przez wnioskodawc´. 

ZP-13 – Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu prowadzo-
nym w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z og∏oszeniem. Wype∏nienie
tego formularza wskazywaç b´dzie kogo zamawiajàcy winien zaprosiç odpowied-
nio do z∏o˝enia oferty lub negocjacji. Stàd nale˝y bardzo szczegó∏owo opisaç spo-
sób spe∏niania warunku przyporzàdkowujàc ka˝demu z wnioskodawców przyznanà
mu liczb´ punktów.

ZP-14 – Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez og∏oszenia. Wype∏nienie po-
wy˝szego formularza, jak i kolejnych, a mianowicie ZP-15 i ZP-16, winno nast´po-
waç równoczeÊnie z dokonaniem badania i oceny ofert. Pami´taç bowiem nale˝y, ̋ e
wczeÊniej ni˝ zostanie przeprowadzona ocena ofert, nie powinno si´ podejmowaç
decyzji o wykluczeniu wykonawcy z uwagi na b∏´dy w dokumentach podmioto-
wych. Mo˝e to bowiem prowadziç do uniewa˝nienia post´powania, podczas gdy
zobowiàzanie go do uzupe∏nienia dokumentu mog∏oby post´powanie uchroniç od
uniewa˝nienia. 

Kolejne formularze ZP-14 i ZP-15 wskazywaç majà na wykluczonych z post´powa-
nia i odrzucone oferty. Z uwagi na fakt, ̋ e ofert´ wykluczonego uznaje si´ za odrzu-
conà nie mo˝na zapominaç o jej umieszczeniu na druku ZP-15. 

ZP-17 – Karta indywidualnej oceny oferty – wype∏niana przez ka˝dego z cz∏onków
komisji, który dokonuje oceny oferty. Pami´taç nale˝y, ˝e mo˝na odstàpiç od indy-
widualnej oceny ofert w przypadku kryteriów okreÊlonych wzorami. 

ZP-18 – Streszczenie oceny i porównania z∏o˝onych ofert – jest zbiorczym podsu-
mowaniem liczby punktów uzyskanych od indywidualnie oceniajàcych i wagi kry-
terium. 

ZP-19 – Informacja o wniesionych protestach i odwo∏aniach – nakazuje przytoczyç
zarówno treÊç protestu, rozstrzygni´cia, odwo∏ania, jak i orzeczenia zespo∏u arbi-
trów. Umo˝liwi to ocen´ poprawnoÊci wykonania wyroku przez zamawiajàcego. 

1.3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Ustawa Pzp na∏o˝y∏a zarówno na zamawiajàcych klasycznych, jak i sektorowych
obowiàzek sporzàdzania rocznych sprawozdaƒ, które zawieraç b´dà informacje na
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temat udzielonych w okresie minionego roku zamówieƒ publicznych. Obowiàzkiem
zamawiajàcego jest przes∏anie do Prezesa UZP wype∏nionego formularza sprawoz-
dania rocznego w terminie do 1 marca za rok poprzedzajàcy. Pzp wskazuje, i˝ w za-
kresie post´powaƒ prowadzonych na zasadach szczególnych udzielanych przez
placówki zagraniczne powy˝sze przekazanie nastàpi przez przekazanie go najpierw
do Ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, który z kolei przeka˝e je na r´ce
Prezesa UZP.

Wzór sprawozdania oraz jego szczegó∏owà zawartoÊç okreÊla rozporzàdzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji za-
wartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz
jego wzoru (Dz. U. z 2004 r., Nr 50, poz. 479).

Podsumowanie

Ustawa Pzp ujednolica zasady prowadzenia protoko∏u post´powania, niezale˝nie od
wartoÊci zamówienia i trybu post´powania.

JawnoÊç protoko∏u i za∏àczników do niego (nie tylko dla wykonawców uczestni-
czàcych w post´powaniu, ale i dla wszystkich zainteresowanych) jest gwarancjà
przejrzystoÊci post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.
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1. Przepisy szczególne

1.1. Konkurs

Zasadom przeprowadzania konkursów zosta∏ poÊwi´cony w ustawie Pzp oddzielny
rozdzia∏. Ustawodawca zrezygnowa∏ z rozporzàdzenia wykonawczego i ca∏à proble-
matyk´ konkursu przeniós∏ do ustawy. Pzp definiuje konkurs w sposób cywilistycz-
ny, jako przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne og∏oszenie zamawiajà-
cy przyrzeka nagrod´ za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sàd
konkursowy pracy konkursowej, w szczególnoÊci z zakresu planowania przestrzen-
nego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz prze-
twarzania danych (informatyka). Konkurs obecnie ma charakter fakultatywny – od
decyzji zamawiajàcego b´dzie zale˝a∏o, czy post´powanie o udzielenie zamówienia
b´dzie chcia∏ poprzedziç procedurà konkursowà. 

Przyrzeczonà nagrodà w konkursie mo˝e byç nagroda pieni´˝na lub rzeczowa
bàdê zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia co najmniej 
2 autorów wybranych prac konkursowych albo zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkursowej. Stàd zamawiajàcy
sektorowi organizowaç b´dà konkurs w sytuacji, gdy przewidywanà nagrodà jest
zaproszenie do udzia∏u w post´powaniu, którego szacowana wartoÊç przekracza
równowartoÊç 400 tys. euro. W przypadku, gdy nagrodà w konkursie nie jest zapro-
szenie do udzia∏u w post´powaniu, zamawiajàcy nie ma interesu w organizowaniu
konkursu.

Po rozstrzygni´ciu konkursu zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia publiczne-
go zwyci´zcy lub jednemu ze zwyci´zców konkursu, stosujàc tryb:
� negocjacji bez og∏oszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Pzp lub
� z wolnej r´ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WartoÊç konkursu okreÊla si´ w zale˝noÊci od rodzaju nagród przyznawanych
w konkursie. W konkursie, w którym ustalone zostanà nagrody pieni´˝ne lub rze-
czowe, wartoÊcià konkursu b´dzie wartoÊç tych nagród. W konkursie, w którym
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nagrodà jest zaproszenie do udzia∏u w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia, wartoÊcià konkursu jest wartoÊç tego zamówie-
nia powi´kszona o wartoÊç nagród, je˝eli zosta∏y przewidziane.

Forma konkursu

Konkurs mo˝e byç zorganizowany jako jednoetapowy lub dwu-
etapowy. W konkursie dwuetapowym, w pierwszym etapie sàd
konkursowy wy∏ania opracowania studialne odpowiadajàce
wymaganiom okreÊlonym w regulaminie konkursu. W drugim
etapie sàd konkursowy, na podstawie kryteriów okreÊlonych
w regulaminie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opraco-
waƒ studialnych wy∏onionych w pierwszym etapie.

Prawa i obowiàzki zamawiajàcego

Organizatorem konkursu jest zamawiajàcy. Przywo∏anie w art. 101 ust. 1 Pzp art. 18
ust. 1 oznacza, ̋ e za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada zawsze
kierownik zamawiajàcego.

Oceny spe∏niania przez uczestników konkursu wymagaƒ okreÊlonych w regula-
minie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru prac konkursowych doko-
nuje sàd konkursowy, b´dàcy zespo∏em pomocniczym kierownika zamawiajàcego.

Ustawa wskazuje na szereg istotnych obowiàzków zamawiajàcego. Zamawiajà-
cy (organizator konkursu) w szczególnoÊci:
1) ustala regulamin konkursu,
2) og∏asza konkurs poprzez zamieszczenie og∏oszeƒ,
3) przekazuje uczestnikom konkursu regulamin konkursu,
4) zaprasza do sk∏adania prac uczestników konkursu,
5) zapewnia anonimowoÊç prac konkursowych,
6) zawiadamia o wynikach konkursu wszystkich jego uczestników,
7) uniewa˝nia konkurs,
8) wydaje (wyp∏aca) nagrody,
9) przechowuje dokumentacj´ konkursu przez okres 4 lat od dnia rozstrzygni´cia

konkursu, w sposób gwarantujàcy jej nienaruszalnoÊç,
10) na wniosek uczestników, których prace nie zosta∏y wybrane, zwraca z∏o˝one

przez nich prace.

Sàd konkursowy

Jak ju˝ wspomniano, sàd konkursowy jest zespo∏em pomocniczym kierownika
zamawiajàcego powo∏anym do oceny spe∏niania przez uczestników konkursu
wymagaƒ okreÊlonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wy-
boru najlepszych prac konkursowych. Sàd konkursowy sk∏ada si´ z co najmniej 
3 osób posiadajàcych kwalifikacje umo˝liwiajàce ocen´ zg∏oszonych prac, z tym ˝e
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1/3 cz∏onków sàdu konkursowego, w tym jego przewodniczàcy, posiadaç musi
uprawnienia wymagane od uczestników konkursu.

Cz∏onkami sàdu konkursowego nie mogà byç osoby, które na mocy art. 17 Pzp
podlegajà wy∏àczeniu z wykonywania czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego.

Przeprowadzajàc konkurs, sàd konkursowy w szczególnoÊci:
1. ocenia spe∏nienie przez uczestników konkursu wymagaƒ okreÊlonych w regula-

minie konkursu,
2. ocenia prace konkursowe, zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w regulaminie kon-

kursu,
3. sporzàdza informacje o pracach konkursowych,
4. rozstrzyga konkurs, wybierajàc najlepszà lub najlepsze prace konkursowe i przy-

gotowuje uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu,
5. dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych,
6. wyst´puje z wnioskiem o uniewa˝nienie konkursu.

Sàd konkursowy jest niezale˝ny w zakresie oceny oraz wyboru najlepszych prac.
Oznacza to, ˝e kierownik zamawiajàcego, który z mocy ustawy sprawuje nadzór
nad sàdem konkursowym, winien zatwierdziç wyniki konkursu, gdy konkurs zosta∏
przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy i regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu zgodnie z Pzp ustala organizator konkursu. Oznacza to, ˝e opra-
cowanie regulaminu konkursu zamawiajàcy mo˝e powierzyç swojej komórce mery-
torycznej lub zewn´trznemu wykonawcy. Decydujàc si´ na wybór zewn´trznego wy-
konawcy, zamawiajàcy musi pami´taç o stosowaniu przepisów Pzp. Zamawiajàcy
musi równie˝ pami´taç, ˝e zamyka temu wykonawcy drog´ do uczestnictwa w kon-
kursie, w którym nagrodà b´dzie zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez
og∏oszenia lub w trybie z wolnej r´ki, jako ˝e na mocy art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp z po-
st´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´ równie˝ wykonawców, którzy wy-
konywali czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzonego post´powania.

Ustawa nie nak∏ada obowiàzku przed∏o˝enia regulaminu konkursu do zaopinio-
wania sàdowi konkursowemu. Tak wi´c sàd konkursowy b´dzie zwiàzany warun-
kami konkursu i zobowiàzany do oceny prac zaprezentowanych i sporzàdzonych
przez uczestników konkursu w formie i w zakresie narzuconym przez zamawiajàce-
go (organizatora) oraz do stosowania kryteriów oceny prac okreÊlonych w regula-
minie konkursu przez organizatora.

Regulamin konkursu powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:

1. Imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´) i adres (siedzib´) organizatora

2. Form´ konkursu
Konkurs mo˝e byç zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
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3. Szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu
Je˝eli przedmiotem konkursu sà prace architektoniczno-budowlane, szczegó∏owy
opis przedmiotu konkursu powinien zawieraç w szczególnoÊci:
a) dla budynków:

� lokalizacj´ budynku b´dàcego przedmiotem konkursu, powierzchni´ dzia∏ki,
powierzchni´ zalecanà do zabudowy, prawo dysponowania nieruchomoÊcià
na cele budowlane, opis stanu istniejàcego, ew. gabaryt wysokoÊciowy, do-
puszczalnà adaptacj´ istniejàcych obiektów, uzbrojenie terenu, dane o ochro-
nie Êrodowiska;

� za∏o˝enia urbanistyczno-architektoniczne: charakter budynku, dojazd – doj-
Êcie do budynku, powierzchni´ u˝ytkowà, kubatur´, liczb´ i charakter po-
mieszczeƒ, liczb´ zatrudnionych osób, wymagania co do rozwiàzaƒ technicz-
nych dotyczàcych doprowadzenia mediów, urzàdzeƒ dla osób niepe∏no-
sprawnych, klimatyzacji, okablowania budynku, zieleni, parkingów i inne;

b) dla obiektów drogowo-mostowych:
� wskazanie lokalizacji obiektu, opis stanu istniejàcego, wymagania majàce

wp∏yw na rozwiàzania techniczne (warunki geologiczne, warunki hydrolo-
giczne, obcià˝enia, ew. za∏o˝enia co do profilu, przekroju poprzecznego, od-
wodnienia i inne), warunki projektowania obiektu. 

Do opisu winny byç do∏àczone b´dàce w posiadaniu zamawiajàcego opracowania,
mapy, rysunki, inne materia∏y.

4. Maksymalny planowany ∏àczny koszt wykonania prac realizowanych na
podstawie pracy konkursowej

OkreÊlenie w regulaminie konkursu maksymalnego planowanego kosztu wykona-
nia prac realizowanych na podstawie projektu pozwoli zamawiajàcemu na pozyska-
nie projektu, w oparciu o który zrealizowany zostanie obiekt po kosztach nie wy˝-
szych od tych, które mo˝e ponieÊç zamawiajàcy.

5. Zakres szczegó∏owego opracowania pracy konkursowej stanowiàcej przed-
miot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie
zamówienia z wolnej r´ki

Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówienia uczestnikowi konkursu wy-
branemu w dalszej procedurze, tj. w drodze negocjacji bez og∏oszenia lub zamówie-
nia z wolnej r´ki winien ju˝ w regulaminie konkursu okreÊliç, jak szczegó∏owego
opracowania pracy konkursowej b´dzie wymaga∏ od przyst´pujàcych do rokowaƒ.

6. Wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu
Je˝eli nagrodà w konkursie b´dzie zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia lub
w trybie zamówienia z wolnej r´ki uczestnicy konkursu muszà spe∏niaç wymagania
okreÊlone w art. 22 Pzp dla wykonawców, którzy uprawnieni sà do ubiegania si´
o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, je˝eli przepisy szczególne wymagajà posia-
dania uprawnieƒ do wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkurso-
wej w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym uczestnicy konkursu muszà posiadaç
stosowne uprawnienia.
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7. Informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç uczest-
nicy konkursu w celu potwierdzenia stawianych im wymagaƒ

OÊwiadczenia i dokumenty, jakich zamawiajàcy b´dzie wymaga∏ od uczestni-
ków konkursu muszà potwierdzaç spe∏nienie wymagaƒ postawionych zgodnie 
z pkt 6.

8. Sposób porozumiewania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu oraz
przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów

OÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy i uczestnicy
konkursu przekazujà pisemnie. Je˝eli oÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia bàdê
informacje przekazane zostanà za pomocà teleksu, telefaksu lub drogà elektro-
nicznà, b´dzie si´ uwa˝aç, ˝e zosta∏y z∏o˝one w terminie, je˝eli ich treÊç dotrze 
do adresata przed up∏ywem terminu i zostanie niezw∏ocznie potwierdzona pisem-
nie. 

9. Miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie
Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u
w konkursie z uwzgl´dnieniem czasu na z∏o˝enie wymaganych dokumentów, 
z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 21 dni od dnia przekazania og∏oszenia
o konkursie Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Prezesowi
UZP.

10. Zakres rzeczowy i form´ opracowania oraz sposób prezentacji pracy
OkreÊlenie zakresu rzeczowego projektu konkursowego polega na wskazaniu za-
gadnieƒ, jakie winny byç rozwiàzane w opracowaniu konkursowym. Do zagadnieƒ
takich mo˝na zaliczyç konstrukcj´ ustroju noÊnego, technologi´ budowy, elementy
wyposa˝enia, urzàdzenia.

Form´ opracowania okreÊlajà wymagania co do zakresu cz´Êci opisowej i cz´Êci
rysunkowej pracy, uk∏adu graficznego pracy, materia∏u, na którym praca ma byç
wykonana (kalka, papier, brystol, plansze, makieta), wskazanie wymaganych rysun-
ków, obowiàzujàcej skali rysunków, techniki opracowania i inne.

11. Miejsce i termin sk∏adania prac konkursowych przez uczestników zakwa-
lifikowanych do dalszego udzia∏u w konkursie

Ustawodawca zobowiàzuje zamawiajàcego do okreÊlenia terminu i miejsca sk∏adania
prac konkursowych nie narzucajàc w tym zakresie ˝adnych formalnych terminów.

12. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kry-
teriów

Przyk∏adowe kryteria: zgodnoÊç projektu z wytycznymi zamawiajàcego (z wa-
runkami konkursu), oryginalnoÊç idei projektu i rozwiàzaƒ urbanistycznych czy
architektonicznych, ocena programu u˝ytkowego obiektu w proponowanym roz-
wiàzaniu, nowatorstwo techniczne, ekonomika rozwiàzaƒ, walory eksploatacyjne,
walory Êrodowiskowe, aspekty ekonomiczne (koszt realizacji projektu, koszt u˝yt-
kowania lub utrzymania obiektu).
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13. Sk∏ad sàdu konkursowego
Wymaganie skomentowano w punkcie dotyczàcym sàdu konkursowego.

14. Rodzaj i wysokoÊç nagród
Ustawa stanowi, ˝e nagrodami w konkursie mogà byç: nagrody pieni´˝ne i rzeczo-
we, a w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest szczegó∏owe opracowanie
pracy konkursowej zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub
w trybie zamówienia z wolnej r´ki.

15. Termin wydania (wyp∏acenia) nagrody lub termin zaproszenia do negocjacji
W konkursach, w których ustalono nagrody pieni´˝ne lub rzeczowe zamawiajàcy
wydaje lub wyp∏aca nagrod´ w terminie okreÊlonym w regulaminie konkursu, nie
krótszym ni˝ 15 dni od dnia rozstrzygni´cia konkursu. W konkursach, w których
nagrodà jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w try-
bie zamówienia z wolnej r´ki zamawiajàcy zaprasza do negocjacji nie wczeÊniej ni˝
15 dni od dnia rozstrzygni´cia konkursu.

16. Postanowienia dotyczàce przejÊcia autorskich praw majàtkowych do wy-
branej pracy, okreÊlenie pól eksploatacji prac konkursowych, istotne po-
stanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci umowy o zamówienie
publiczne

Przygotowujàc istotne postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci umowy
o zamówienie publiczne, zamawiajàcy winien mieç na uwadze, ˝e zgodnie z pra-
wem autorskim:
� umowa o przeniesienie autorskich praw majàtkowych musi byç zawarta w for-

mie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci,
� b´dzie móg∏ wykorzystaç utwór wy∏àcznie w polach eksploatacji wyraênie

w umowie wymienionych,
� nie mo˝na przenieÊç praw dotyczàcych wszystkich utworów lub wszystkich utwo-

rów okreÊlonego rodzaju tego samego twórcy majàcych powstaç w przysz∏oÊci,
� przeniesienie autorskich praw majàtkowych lub udzielenie licencji mo˝e na-

stàpiç odp∏atnie lub nieodp∏atnie – je˝eli nie rozstrzygnie tego umowa twórcy ex
lege przys∏uguje prawo do wynagrodzenia,

� nast´pca prawny, choçby naby∏ ca∏oÊç autorskich praw majàtkowych, nie mo˝e,
bez zgody twórcy, czyniç zmian w utworze, chyba ̋ e sà one spowodowane oczy-
wistà koniecznoÊcià, a twórca nie mia∏by s∏usznej podstawy im si´ sprzeciwiç.
Zamawiajàcy mo˝e w umowie wskazaç, jakie okolicznoÊci b´dà uwa˝ane za
uzasadniajàce zmiany,

� je˝eli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie w∏asnoÊci egzemplarza utworu
nie powoduje przejÊcia autorskich praw majàtkowych do utworu i vice versa
– przejÊcie autorskich praw majàtkowych nie powoduje przeniesienia na nabyw-
c´ w∏asnoÊci egzemplarza utworu,

� twórcy utworu plastycznego, architektonicznego i architektoniczno-urbanistycz-
nego przys∏uguje prawo do sprawowania nadzoru autorskiego (o jego zasadach
rozstrzygajà w∏aÊciwe przepisy szczególne).
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17. Sposób podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu
Zamawiajàcy niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu zawiadamia o jego wyniku
uczestników konkursu, podajàc imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´) oraz adres
i miejsce zamieszkania (siedzib´) autora (autorów) wybranej pracy konkursowej.
Og∏oszenie o wynikach konkursu zamawiajàcy przekazuje Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi UZP.

18. Sposób udzielania wyjaÊnieƒ dotyczàcych regulaminu konkursu
Chocia˝ w rozdziale poÊwi´conym konkursowi nie przywo∏ano art. 38 Pzp, udzie-
lanie wyjaÊnieƒ w konkursie winno odbywaç si´ analogicznie jak w post´powaniu
o udzielenie zamówienia. 

19. Pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych uczestnikom kon-
kursu

Przys∏ugujàce uczestnikom konkursu Êrodki ochrony prawnej zosta∏y omówione
w innej cz´Êci Poradnika.

20. Planowane ∏àczne koszty wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej

Zamawiajàcy na mocy art. 110 Pzp winien wymagaç, aby uczestnicy konkursu
w pracy konkursowej okreÊlili ∏àczne koszty wykonania prac realizowanych na pod-
stawie pracy konkursowej. Z wymogu tego mo˝na zrezygnowaç jedynie w sytuacji,
gdy ze wzgl´du na specyfik´ przedmiotu pracy konkursowej nie jest mo˝liwe okre-
Êlenie tych kosztów. Uczestnik konkursu musi pami´taç, ˝e okreÊlone przez niego
koszty nie mogà byç wy˝sze od okreÊlonych przez zamawiajàcego maksymalnych
planowanych ∏àcznych kosztów realizacji projektu.

Og∏oszenie konkursu

TreÊç i sposób og∏oszenia o konkursie omówiono w cz´Êci poradnika dotyczàcej
og∏oszeƒ.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogà byç osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej. Je˝eli przepisy szczególne
wymagajà posiadania uprawnieƒ do opracowania pracy konkursowej, uczestni-
kami konkursu mogà byç wy∏àcznie osoby fizyczne posiadajàce wymagane
uprawnienia lub podmioty pos∏ugujàce si´ osobami fizycznymi posiadajàcymi
wymagane uprawnienia. Uczestnicy konkursu mogà te˝ braç wspólnie udzia∏
w konkursie.

Je˝eli nagrodà w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji
bez og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki, uczestnicy konkursu muszà
spe∏niaç warunki okreÊlone w art. 22 Pzp omówione szczegó∏owo w innej cz´Êci
niniejszego Poradnika.

104



Przebieg konkursu
Wykonawca, w odpowiedzi na og∏oszenie o konkursie sk∏ada wniosek o przekaza-
nie regulaminu konkursu. Zamawiajàcy przekazuje wykonawcy regulamin konkur-
su w terminie 5 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

Uczestnicy konkursu sk∏adajà wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie,
w terminie wyznaczonym przez zamawiajàcego w regulaminie konkursu.

Na podstawie oceny spe∏niania przez uczestników konkursu wymagaƒ okreÊlo-
nych w regulaminie konkursu dokonanej przez sàd konkursowy zamawiajàcy do-
puszcza do udzia∏u w konkursie i zaprasza do sk∏adania prac konkursowych uczest-
ników konkursu spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w regulaminie konkursu.

Zaproszeni przez zamawiajàcego uczestnicy konkursu sk∏adajà prace konkur-
sowe w terminie okreÊlonym w regulaminie konkursu.

Zamawiajàcy zapewnia, aby do czasu rozstrzygni´cia konkursu przez sàd kon-
kursowy niemo˝liwe by∏o zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

Sàd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami okre-
Êlonymi w regulaminie konkursu oraz rozstrzyga konkurs poprzez dokonanie wy-
boru najlepszych/ej prac/y konkursowych/ej. Zadaniem sàdu konkursowego jest
przygotowanie informacji o pracach konkursowych i uzasadnienia rozstrzygni´cia
konkursu. Po wyborze pracy albo prac zwyci´skich sàd konkursowy dokonuje iden-
tyfikacji wszystkich prac konkursowych.

Zamawiajàcy uniewa˝nia konkurs, je˝eli nie zosta∏ z∏o˝ony ˝aden wniosek o do-
puszczenie do udzia∏u w konkursie lub nie zosta∏a z∏o˝ona ̋ adna praca konkursowa,
a w przypadku, gdy uczestnicy konkursu mieli zostaç zaproszeni do negocjacji bez
og∏oszenia – gdy nie zosta∏y z∏o˝one co najmniej dwie prace konkursowe.

O rozstrzygni´ciu konkursu zamawiajàcy niezw∏ocznie zawiadamia uczestni-
ków konkursu, podajàc nazw´ (firm´) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib´)
autora/ów wybranej/ych prac/y konkursowej/ych.

Rozstrzygni´cie konkursu podawane jest do publicznej wiadomoÊci w sposób
okreÊlony w warunkach konkursu. O og∏oszeniach o wyniku konkursu szerzej
w cz´Êci dotyczàcej og∏oszeƒ.

Z chwilà og∏oszenia wyników konkursu autor/rzy prac/y zwyci´skich/ej naby-
wa/jà roszczenie o wyp∏acenie nagrody. Zamawiajàcy zobowiàzany jest wyp∏aciç
(wydaç) nagrody w terminie okreÊlonym w regulaminie konkursu.

Zamawiajàcy przechowuje dokumentacj´ konkursu przez okres 4 lat od dnia roz-
strzygni´cia konkursu, w sposób gwarantujàcy jej nienaruszalnoÊç. Zamawiajàcy na
wniosek uczestników konkursu, których prace nie zosta∏y wybrane, zwraca z∏o˝one
przez nich prace konkursowe.

PRZYK¸AD

Zamawiajàcy przeprowadzi∏ konkurs na wybór koncepcji zagospodarowania
wokó∏ portu lotniczego. W wyniku z∏o˝enia prac konkursowych przyzna∏ szeÊç
nagród pieni´˝nych nie decydujàc si´ jednak na kontynuacj´ post´powania. Sta-
∏o si´ tak dlatego, i˝ w mi´dzyczasie okaza∏o si´, i˝ Êrodki finansowe przeznaczo-
ne pierwotnie na zagospodarowanie terenu muszà byç wykorzystane na zrealizo-
wanie innych, pilniejszych potrzeb.
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1.2. Szczególne przepisy dotyczàce badania procedur udzielania
zamówieƒ przez zamawiajàcych sektorowych

Zamawiajàcy sektorowi mogà poddaç swe procedury udzielania zamówieƒ okreso-
wemu badaniu w celu uzyskania Êwiadectwa zgodnoÊci z prawem Unii Europej-
skiej. Uzyskanie takiego Êwiadectwa pozwoli zamawiajàcym na niestosowanie,
w przypadku zamówieƒ o wartoÊci przekraczajàcej równowartoÊç 10 000 000 euro
dla robót budowlanych i 5 000 000 euro dla dostaw i us∏ug, przepisów dotyczàcych:
� obowiàzku publikowania og∏oszenia o zamówieniu w dzienniku o zasi´gu ogól-

nopolskim, 
� obowiàzku poddania si´ kontroli uprzedniej przeprowadzanej przez Prezesa

UZP, 
� obowiàzku poddania si´ kontroli polegajàcej na udziale w post´powaniu nieza-

le˝nego obserwatora. 

Atestacja przeprowadzona zostaje w oparciu o opracowanà w Polskim Komite-
cie Normalizacyjnym Polskà Norm´ PN-EN 45503 zatytu∏owanà „Ocena i atesta-
cja procedur udzielania zamówieƒ publicznych w jednostkach dzia∏ajàcych w sek-
torach gospodarki wodnej, energii, transportu i telekomunikacji”. Powy˝sza norma
jest t∏umaczeniem angielskiej wersji normy europejskiej EN 45503:1996 i zosta∏a
wydana jako identyczna z wprowadzonà normà europejskà. W normie zosta∏y
wskazane kryteria, jakie powinny stosowaç jednostki akredytujàce uprawnione 
do akredytowania jednostek atestujàcych i/lub atestatorów, jak równie˝ kryteria, ja-
kie winni stosowaç atestatorzy w celu dokonania oceny zgodnoÊci procedur udzie-
lania zamówieƒ z przepisami ustawy. Norma formu∏uje wymagania odnoÊnie pro-
cedury akredytacji, systemów atestacji oraz oceny, której celem jest wydanie Êwia-
dectwa atestacji procedur udzielania zamówieƒ. Jednostkà akredytujàcà, zgodnie
z normà, jest kompetentny organ paƒstwowy lub wyznaczona przez paƒstwo jed-
nostka, której zadaniem jest akredytowanie zarówno atestatorów, jak i jednostek
atestujàcych. Wymogiem bezwzgl´dnym dla atestatorów i jednostek atestujàcych
jest: 
� niezale˝noÊç i bezstronnoÊç, 
� posiadanie odpowiedniego wykszta∏cenia i doÊwiadczenia w zakresie procedur

i sposobów post´powania stosowanych w zamówieniach publicznych, 
� legitymowanie si´ kompetencjami w zakresie znajomoÊci prawa zamówieƒ pu-

blicznych i w zakresie techniki oceny zgodnoÊci.

Do zadaƒ atestatora nale˝y: 
� sprawdzenie czy ubiegajàcy si´ o wydanie Êwiadectwa zgodnoÊci posiada i sto-

suje system zamówieƒ publicznych, 
� ustalenie czy stosowany system zamówieƒ zapewnia przestrzeganie zasad rów-

nego traktowania i uczciwej konkurencji,
� zweryfikowanie czy stosowany system zamówieƒ zawiera zabezpieczenia przed

niepowo∏anym dost´pem do informacji uznanych za obj´te tajemnicà, a udzielo-
nych przez wykonawców, 
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� sprawdzenie procedur kwalifikacji zawieranych umów do umów w spra-
wach zamówieƒ publicznych, do których stosowaç nale˝y procedury okre-
Êlone ustawà Pzp, 

� ustalenie czy jednostka ubiegajàca si´ o wydanie Êwiadectwa sporzàdza specy-
fikacje istotnych warunków zamówienia wymagane ustawà,

� zweryfikowanie poprawnoÊci prowadzonych post´powaƒ pod wzgl´dem proce-
duralnym.

Z przeprowadzonej atestacji atestator (lub jednostka atestujàca) winien sporzà-
dziç raport wst´pny i koƒcowy. Proces atestacji koƒczy wydanie Êwiadectwa ate-
stacji. 

Uzyskanie Êwiadectwa atestacji, jak wskazuje praktyka innych krajów europej-
skich, przyczynia si´ do zwi´kszenia wiarygodnoÊci zamawiajàcego w oczach wy-
konawców, co przynosi wymierne korzyÊci w postaci wi´kszej iloÊci konkurencyj-
nych ofert sk∏adanych w post´powaniach.

1.3. Post´powania na zasadach szczególnych

Pzp podobnie jak uozp przewiduje, ˝e w ÊciÊle okreÊlonych przypadkach post´po-
wanie o zamówienie publiczne mo˝e byç prowadzone na zasadach szczególnych.

Szczególne zasady post´powania oznaczajà, ˝e w okolicznoÊciach opisanych
w Pzp zamawiajàcy nie jest zobowiàzany do stosowania wyszczególnionych prze-
pisów regulujàcych przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o zamówienie
publiczne.

Na zasadach szczególnych mogà byç prowadzone nast´pujàce post´powania
o zamówienia – udzielane w celu zapobie˝enia bezpoÊrednim skutkom katastrof na-
turalnych lub awarii technicznych noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej w rozu-
mieniu przepisów o stanie kl´ski ˝ywio∏owej.

Post´powania prowadzone na podstawie powy˝szych przes∏anek ró˝nià si´ od
siebie zarówno co do sposobu przygotowania, wszcz´cia, jak i prowadzenia post´-
powania.

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558) przez kl´sk´ ˝ywio∏owà rozumie si´
katastrof´ naturalnà lub awari´ technicznà, których skutki zagra˝ajà ˝yciu lub zdro-
wiu du˝ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo Êrodowisku na znacznych
obszarach, a pomoc i ochrona mogà byç skutecznie podj´te tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych Êrodków, we wspó∏dzia∏aniu ró˝nych organów i instytucji oraz spe-
cjalistycznych s∏u˝b i formacji dzia∏ajàcych pod jednolitym kierownictwem.

Katastrofa naturalna to zdarzenie zwiàzane z dzia∏aniem si∏ natury, w szcze-
gólnoÊci wy∏adowania atmosferyczne, wstrzàsy sejsmiczne, silne wiatry, intensyw-
ne opady atmosferyczne, d∏ugotrwa∏e wyst´powanie ekstremalnych temperatur,
osuwiska ziemi, po˝ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wyst´powanie szkodników, chorób roÊlin
lub zwierzàt albo chorób zakaênych ludzi albo te˝ dzia∏anie innego ˝ywio∏u.
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Z kolei awaria techniczna to zgodnie z wy˝ej przytoczonym przepisem gwa∏-
towne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzà-
dzenia technicznego lub systemu urzàdzeƒ technicznych powodujàce przerw´ w ich
u˝ywaniu lub utrat´ ich w∏aÊciwoÊci.

Katastrofà naturalnà lub awarià technicznà mo˝e byç równie˝ zdarzenie wywo-
∏ane dzia∏aniem terrorystycznym.

Post´powanie na zasadach szczególnych spowodowane wy˝ej opisanymi oko-
licznoÊciami mo˝e zostaç wszcz´te i zakoƒczone udzieleniem zamówienia nawet,
je˝eli stan kl´ski ˝ywio∏owej nie zosta∏ wprowadzony. Pzp umo˝liwia bowiem
udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej „noszàcej znamiona” kl´ski ˝ywio∏owej. Ka˝dy zamawiajàcy znajdujà-
cy si´ w takiej sytuacji mo˝e udzieliç zamówienia na zasadach szczególnych. 

Decyzj´ o wszcz´ciu post´powania na zasadach szczególnych, podejmuje w tym
przypadku zamawiajàcy. O podj´tej decyzji zamawiajàcy zobowiàzany jest nie-
zw∏ocznie zawiadomiç Prezesa UZP. W zawiadomieniu zamawiajàcy podaje infor-
macje o okolicznoÊciach uzasadniajàcych wszcz´cie post´powania na zasadach
szczególnych oraz wartoÊç i przedmiot zamówienia.

W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, w celu zapobie˝enia
bezpoÊrednim skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszàcych
znamiona kl´ski ˝ywio∏owej w rozumieniu przepisów o stanie kl´ski ˝ywio∏owej
zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie zamówienia z wolnej r´ki.

Ustawa przyjmuje domniemanie, i˝ w takim przypadku wymagane jest natych-
miastowe wykonanie zamówienia i nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia, a ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´ niewy-
nikajàcà z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, których nie móg∏ on prze-
widzieç, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, czyli ̋ e zachodzà
okolicznoÊci okreÊlone w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. W powy˝szej sytuacji zamówie-
nia publicznego udziela si´ bez stosowania przepisów Pzp dotyczàcych: 
� obowiàzku ˝àdania od wykonawców dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie

warunków udzia∏u w post´powaniu,
� wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urz´du wyboru trybu udzielenia zamówienia.

Dla zamawiajàcych sektorowych przes∏anka opisana w art. 67 ust. 1 pkt 3 umo˝-
liwia zawsze zwolnienie z obowiàzku uzyskiwania zgody Prezesa UZP na zastoso-
wanie trybu z wolnej r´ki.

Podsumowanie

Ustawa Pzp w sposób odr´bny reguluje post´powania, które – z uwagi na ich spe-
cyfik´ – nie mogà byç prowadzone na zasadach ogólnych.

Konkurs nie jest trybem udzielenia zamówienia publicznego, lecz procedurà po-
przedzajàcà wszcz´cie post´powania o udzielenie zamówienia. Ustawa okreÊla:
� fakultatywny charakter konkursu oraz jego formy,
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� obowiàzki zamawiajàcego, zw∏aszcza w zakresie formu∏owania regulaminu kon-
kursu oraz powo∏ywania sàdu konkursowego,

� prawa i obowiàzki wykonawców przyst´pujàcych do konkursu,
� przebieg konkursu.

Udzielenie koncesji na roboty budowlane winno nast´powaç w oparciu o przepi-
sy Pzp. Zamówienie mo˝e zostaç udzielone w trybie:
� przetargu nieograniczonego, 
� przetargu ograniczonego lub 
� negocjacji z og∏oszeniem.

Zamawiajàcy mo˝e stosowaç kryteria podmiotowe do oceny ofert sk∏adanych
przez wykonawców ubiegajàcych si´ o koncesj´.

Koncesjonariusz zobowiàzany jest stosowaç wskazane przepisy Pzp przy wybo-
rze wykonawców zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji.

Zamawiajàcy sektorowi mogà korzystaç z procedury koncyliacji i atestacji.

Na zasadach szczególnych mo˝e byç przeprowadzone:
� post´powanie udzielane w celu zapobie˝enia bezpoÊrednim skutkom katastrof

naturalnych lub awarii technicznych noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej. 

W zale˝noÊci od powodu zastosowania zasad szczególnych, nie stosuje si´ w po-
st´powaniu tych przepisów Pzp, których stosowanie uniemo˝liwi∏oby efektywne
udzielenie zamówienia.
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1. Kontrola udzielania zamówieƒ publicznych

1.1. Kontrola udzielania zamówieƒ

Jednà z kompetencji przyznanych Prezesowi UZP jest prawo dokonywania kontro-
li udzielanych zamówieƒ. Zagadnieniu temu Pzp poÊwi´ca oddzielny rozdzia∏.
Uprawnienia kontrolne Prezesa Urz´du b´dà obejmowa∏y oprócz prawa do bie˝àcej
kontroli na ka˝dym etapie post´powania oraz kontroli zamówieƒ w okresie 3 lat na-
st´pujàcych po ich udzieleniu (kontrola nast´pcza), równie˝ od dnia 1 maja 2004 r.,
mo˝liwoÊç dokonywania kontroli post´powaƒ przed zawarciem umowy (kontrola
uprzednia). Wprowadzenie tak szeroko zakreÊlonych uprawnieƒ kontrolnych Preze-
sa UZP, w po∏àczeniu z jawnoÊcià ich wyników, ma przyczyniç si´ do zwi´kszenia
przejrzystoÊci post´powania. Zakres dokonywanej kontroli podobnie, jak to mia∏o
miejsce na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych, b´dzie ogranicza∏ si´ do
badania legalnoÊci sposobu wydatkowania Êrodków publicznych, bez mo˝liwoÊci
sprawdzania celowoÊci udzielanych zamówieƒ. Ustawodawca bowiem wprost
wskazuje, i˝ celem kontroli jest sprawdzenie zgodnoÊci post´powania o udzielenie
zamówienia z przepisami ustawy. 

Sposób przeprowadzania kontroli

Momentem wszcz´cia kontroli jest zgodnie z art. 163 ust. 1 Pzp, dor´czenie zama-
wiajàcemu ˝àdania przekazania kopii dokumentacji post´powania o udzielenie za-
mówienia. Kontrol´ przeprowadzajà pracownicy Urz´du Zamówieƒ Publicznych
w siedzibie Urz´du. Poniewa˝ kontrola dokonywana jest w oparciu o dokumentacj´
post´powania, na zamawiajàcym spoczywa obowiàzek dostarczenia wszystkich
niezb´dnych do jej przeprowadzenia dokumentów. Pzp wskazuje, i˝ dokumenty
majà byç przekazywane w formie kopii potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em
przez kierownika zamawiajàcego.

Protokó∏ kontroli

Podstawà do ustalenia stanu faktycznego sà zebrane dowody. Ustawodawca precyzu-
je, i˝ na dowody sk∏adajà si´, oprócz przekazanej przez zamawiajàcego dokumentacji
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post´powania, równie˝ pisemne wyjaÊnienia kierownika oraz pracowników zama-
wiajàcego, których z∏o˝enia Prezes UZP mo˝e ˝àdaç w wyznaczonym przez siebie
terminie. Je˝eli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych
czynnoÊci kontrolnych wymagaç b´dzie wiadomoÊci specjalnych, Prezes UZP mo-
˝e skorzystaç z opinii bieg∏ych.

Protokó∏ kontroli powinien zawieraç w szczególnoÊci:
1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujàcych;
4) oznaczenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmiotem

kontroli;
5) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ oraz wskazanie osób za nie odpowiedzial-

nych;
6) wyszczególnienie za∏àczników.

Informacj´ o wyniku kontroli Prezes UZP przesy∏a zamawiajàcemu niezw∏ocz-
nie po przeprowadzeniu kontroli. Informacja o wyniku kontroli, zgodnie z dyspozy-
cjà art. 166 ust. 2 Pzp, stanowi za∏àcznik zarówno do protoko∏u kontroli, jak i do
protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia. Tym samym staje si´ jawna i mo-
˝e byç udost´pniana wszystkim zainteresowanym po dokonaniu wyboru najkorzyst-
niejszej oferty lub uniewa˝nieniu post´powania. 

Kontrola uprzednia

Wprowadzenie do Pzp kontroli uprzedniej stanowi swoiste novum na gruncie do-
tychczasowych uprawnieƒ organów dokonujàcych kontroli post´powaƒ o zamówie-
nie publiczne. Instrument ten daje Prezesowi UZP mo˝liwoÊç ingerowania w proces
udzielania zamówienia przed zawarciem umowy. Ma to na celu identyfikowanie
i zapobieganie sytuacjom, w których na skutek nieprawid∏owoÊci w prowadzonym
post´powaniu mog∏oby dojÊç do zawarcia niewa˝nej z mocy prawa umowy o zamó-
wienie publiczne. 

Kontrola mo˝e dotyczyç ka˝dego post´powania, natomiast przy najwi´kszych
zamówieniach, tj. takich, w których wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro dla robót budowlanych i 5 000 000
euro dla dostaw lub us∏ug, ustawodawca na∏o˝y∏ na Prezesa UZP obowiàzek doko-
nania takiej kontroli. 

Prezes UZP ma mo˝liwoÊç wszcz´cia kontroli uprzedniej w ciàgu 7 dni od dnia
przekazania mu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja przeka-
zywana jest za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej Urz´du
Zamówieƒ Publicznych. Zamawiajàcy, a˝ do up∏ywu terminu przewidzianego dla
Prezesa UZP na wszcz´cie kontroli, nie mo˝e zawrzeç umowy o zamówienie pu-
bliczne. Umowa zawarta przed up∏ywem terminu, w ciàgu którego kontrola uprzed-
nia mo˝e byç wszcz´ta jest niewa˝na ex lege. W przypadku post´powaƒ, dla których
kontrola zamówieƒ jest obligatoryjna, zamawiajàcy ma obowiàzek przekazania
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Prezesowi UZP kopii dokumentacji post´powania, niezw∏ocznie po dokonaniu wy-
boru najkorzystniejszej oferty. Je˝eli na wybór najkorzystniejszej oferty zosta∏
wniesiony protest, przekazanie dokumentacji nast´puje po jego ostatecznym roz-
strzygni´ciu, a przed zawarciem umowy. W przypadku wniesienia protestu ju˝ po
wszcz´ciu kontroli uprzedniej Prezes UZP wstrzymuje jej wykonanie, a˝ do czasu
ostatecznego rozstrzygni´cia protestu. 

Wszcz´cie kontroli uprzedniej wywo∏uje nast´pujàce skutki: 
� a˝ do jej zakoƒczenia nie mo˝na zawrzeç umowy o zamówienie publiczne,

powodowa∏oby to bowiem jej niewa˝noÊç z mocy prawa;
� zawieszeniu ulega bieg terminu zwiàzania ofertà, o czym zamawiajàcy nie-

zw∏ocznie informuje uczestników post´powania. Up∏yw terminu wa˝noÊci wa-
dium w trakcie kontroli, nie mo˝e byç przyczynà wykluczenia oferenta z post´-
powania. 

Zakoƒczenie kontroli uprzedniej nast´puje w momencie dor´czenia zamawiajà-
cemu informacji o jej wyniku. Ustawodawca nak∏ada na Prezesa UZP termin, w któ-
rym kontrola powinna byç zakoƒczona. Wynosi on 14 dni od dnia dor´czenia przez
zamawiajàcego ˝àdanych dokumentów i wyjaÊnieƒ.

W informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych zawiera:
� okreÊlenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmiotem kon-

troli;
� informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku;
� zalecenia pokontrolne.

Prezes UZP uzyska∏ kompetencj´ do wskazywania w zaleceniach pokontrol-
-nych na powinnoÊç dokonania okreÊlonej czynnoÊci lub powtórzenia czynnoÊci,
która zosta∏a dokonana z naruszeniem przepisów ustawy. Zamawiajàcy winien za-
stosowaç si´ do otrzymanych zaleceƒ. Pzp nak∏ada na zamawiajàcego obowià-
zek niezw∏ocznego poinformowania o wykonaniu ww. zaleceƒ zarówno Prezesa
Urz´du, jak i wykonawc´, którego oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà. Takie
uregulowanie chroni interes wykonawcy, który, majàc ÊwiadomoÊç nieuwzgl´dnie-
nia przez zamawiajàcego zaleceƒ pokontrolnych wskazujàcych na niewa˝noÊç umo-
wy, mo˝e odmówiç jej podpisania nie nara˝ajàc si´ na utrat´ wadium. 

Kontrola nast´pcza

Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli nast´pczej pozwala Prezesowi Urz´du na
zbadanie prawid∏owoÊci przeprowadzenia post´powania o zamówienie publiczne
w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia. Efektem przeprowadzonej kontroli jest
przes∏anie kontrolowanemu informacji o jej wynikach zawierajàcej stwierdzenie na-
ruszeƒ lub ich braku. 
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Pzp wymienia dzia∏ania, jakie mo˝e podjàç Prezes UZP oraz sankcje, które mo-
˝e zastosowaç wobec zamawiajàcego, je˝eli w wyniku kontroli zostanie ujawnione
naruszenie przepisów ustawy. Prezes Urz´du mo˝e: 
� na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà (szerzej na temat kar w dalszej cz´Êci niniejszego opra-

cowania),
� wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

1.2. Arbitrzy

Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych prowadzi i og∏asza w BZP list´ arbitrów
rozpatrujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych
w post´powaniu o udzielenie zamówienia. 

Arbitrem mo˝e byç osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
5) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo umyÊlne;
6) w ciàgu ostatnich 5 lat nie zosta∏a skreÊlona z listy arbitrów z powodu ra˝àcego

naruszenia obowiàzków arbitra.

Prezes UZP wpisuje (w drodze decyzji administracyjnej) na list´ arbitrów osoby
spe∏niajàce ww. warunki, które z najlepszymi wynikami zda∏y egzamin ze znajomo-
Êci przepisów zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ przed komisjà egzaminacyjnà
powo∏anà przez Prezesa UZP. 

Obserwator

Post´powania, w których wartoÊç zamówienia przekracza dla robót budowlanych
10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 5 000 000 euro sà poddane obowiàzkowej
kontroli polegajàcej na udziale niezale˝nego obserwatora, chyba ˝e zamawiajàcy
uzyska∏ Êwiadectwo zgodnoÊci stosowanych przez siebie procedur z ustawà oraz
prawem UE.

Zamawiajàcy, którzy nie posiadajà Êwiadectwa zgodnoÊci, obowiàzani sà, w ter-
minie 3 dni od wszcz´cia post´powania podlegajàcego kontroli obserwatora, do za-
wiadamia o jego wszcz´ciu Prezesa UZP, który wyznacza obserwatora spoÊród arbi-
trów. Obserwatorem nie mo˝e byç osoba, która pozostaje z zamawiajàcym w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mo˝e budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co
do bezstronnoÊci obserwatora, a arbiter nie mo˝e byç wyznaczony do rozpoznania
odwo∏ania wniesionego w post´powaniu, w którym bra∏ udzia∏ jako obserwator.

Obserwator jest obecny w trakcie prac komisji przetargowej od otwarcia ofert
i sporzàdza informacj´ o przebiegu prac komisji przetargowej, którà to informacj´
przedstawia kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi UZP.
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Wynagrodzenie za czynnoÊci obserwatora pokrywa Pre-
zes Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

Podsumowanie

Centralnym organem w∏aÊciwym w sprawach zamówieƒ pu-
blicznych jest Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Prezes
UZP:
� Monitoruje i stymuluje rozwój systemu zamówieƒ pu-

blicznych.
� Wydaje decyzje administracyjne przewidziane w Pzp. 
� Wydaje BZP. 
� Zapewnia funkcjonowanie systemu Êrodków ochrony prawnej, w tym przede

wszystkim prowadzi list´ arbitrów oraz zapewnia obs∏ug´ technicznà arbitra˝u.
� Prowadzi kontrole stosowania przepisów w zakresie przewidzianym ustawà:

uprzednie i nast´pcze.
� Prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyjnà i propagatorskà.

Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UZP jest Rada Zamówieƒ Publicz-
nych.

Organem kontroli wprowadzonym przepisami Pzp jest obserwator uczestniczà-
cy w pracach komisji w przypadku udzielania zamówieƒ o najwi´kszej wartoÊci.
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1. Umowy sektorowe w sprawach zamówieƒ publicznych

1.1. Cechy umowy

Zamówienie publiczne zosta∏o zdefiniowane jako umowa cywilnoprawna, której
przedmiotem jest dostawa, us∏uga lub robota budowlana.

Cechy charakterystyczne takiej umowy:

1) strony umowy: 
� zamawiajàcy – podmiot zobowiàzany do stosowania przepisów ustawy;
� wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, która ubiega∏a si´ o zamówienie i zawar-
∏a umow´ w sprawie zamówienia publicznego; w przypadku, gdy stronà umo-
wy jest ∏àcznie kilku wykonawców ponoszà oni solidarnà odpowiedzialnoÊç
wobec zamawiajàcego;

PRZYK¸AD

Post´powanie o zamówienie sektorowe na dostaw´ autobusów wygra∏o konsor-
cjum z∏o˝one z dwóch firm. Zamawiajàcy zawar∏ z nimi umow´ dostawy. W trak-
cie jej realizacji wykonawcy zaproponowali rozszerzenie sk∏adu konsorcjum
o trzeciego partnera, argumentujàc, i˝ sytuacja taka zwi´kszy bezpieczeƒstwo
zamawiajàcego w zakresie prawid∏owej realizacji umowy. Zamawiajàcy odrzu-
ci∏ takà propozycj´, stwierdzajàc, i˝ prowadzi∏oby to do zmiany strony umowy.

2) przedmiot umowy – to˝samy ze zobowiàzaniem zawartym w ofercie i treÊcià
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
� dostawa,
� us∏uga,
� roboty budowlane;

3) odp∏atnoÊç – mo˝e byç w formie pieni´˝nej lub innej ustalonej w umowie;
4) termin (dopuszczalne jest zawarcie umowy bezterminowej w przypadku – do-

stawy wody za pomocà sieci lub odprowadzania Êcieków, energii elektrycznej,
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gazu, ciep∏a z sieci), zawarta na czas oznaczony, w przypadku Êwiadczeƒ okre-
sowych lub ciàg∏ych przekraczajàcych trzy lata – wymagana jest przed zawar-
ciem umowy zgoda Prezesa UZP (wyjàtki: kredyt, po˝yczka, koncesja, oraz je-
˝eli okres umowy nie przekracza 5 lat – rachunek bankowy i ubezpieczenie); 

5) forma pisemna – zawarta na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci; 
6) jawnoÊç.

1.2. Zakaz zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ustawodawca nie zezwala na pogorszenie sytuacji zamawiajàcego wzgl´dem wy-
konawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stàd zakazuje wprowadzania
do umowy postanowieƒ, które mog∏yby spowodowaç takà sytuacj´ z zastrze˝eniem
wyjàtku, jakim jest powstanie okolicznoÊci, których nie mo˝na by∏o przewidzieç
w chwili zawierania umowy. Wprowadzenie do umowy postanowienia naruszajàce-
go t´ norm´ powoduje niewa˝noÊç takiego postanowienia.

1.3. Jednostronne prawo zamawiajàcego uprawniajàce 
do odstàpienia od umowy

W pewnych szczególnie uzasadnionych przypadkach, a mianowicie w sytuacji, gdy
kontynuowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego godzi∏oby w interes pu-
bliczny, zamawiajàcy, w terminie miesiàca od powzi´cia wiadomoÊci o zaistnieniu
takich okolicznoÊci, ma ustawowe prawo do odstàpienia od umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. W takiej sytuacji druga strona otrzyma jedynie wynagrodze-
nie nale˝ne jej z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy. Wykonawca nie ma prawa ani do
˝àdania odst´pnego, ani tym bardziej jakiegokolwiek odszkodowania. Odst´pstwo
od zasady równoÊci stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyra˝ajàce
si´ w przyznaniu wy∏àcznie zamawiajàcemu prawa odstàpienia od umowy w szcze-
gólnej sytuacji okreÊlonej w przepisach, wynika z faktu dysponowania przez wi´k-
szoÊç zamawiajàcych pieni´dzmi publicznymi, które, co do zasady, winny byç w∏a-
Êciwie wykorzystywane.

1.4. Niewa˝noÊç umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przepisy Prawa zamówieƒ publicznych stanowià o przypadkach, w których za-
warta umowa w sprawie zamówienia publicznego jest niewa˝na. Sà to nast´pujàce
sytuacje:
1) zamawiajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzku przekazania og∏oszenia o zamówieniu Pre-

zesowi Urz´du lub Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 
2) zamawiajàcy udzieli∏ zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administra-

cyjnej, w szczególnoÊci zawar∏ umow´ bez wymaganej zgody przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu; 
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3) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed zakoƒczeniem kontroli uprzedniej wszcz´tej
przez Prezesa UZP;

4) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed up∏ywem terminu do wszcz´cia kontroli
uprzedniej przez Prezesa UZP;

5) zamawiajàcy dokona∏ wyboru oferty z ra˝àcym naruszeniem ustawy; 
6) w post´powaniu o udzielenie zamówienia dosz∏o do naruszenia przepisów okre-

Êlonych w ustawie, które mia∏o wp∏yw na wynik tego post´powania. 

Uprawnienie do wystàpienia do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy ma za-
równo Prezes UZP, jak i uczestnicy post´powania. Powy˝sze uprawnienie dotyczà-
ce uczestników wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

1.5. Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy

Przepisy Pzp zawierajà szczegó∏owe regulacje na temat obowiàzku wniesienia przez
wykonawc´ zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy. 

Zamawiajàcy sektorowi mogà odstàpiç od ˝àdania wniesienia zabezpieczenia.
W przypadku podj´cia decyzji o ˝àdaniu wniesienia zabezpieczenia jego wysokoÊç,
formy i tryb wniesienia oraz zwrot regulujà przepisy Pzp.

Zabezpieczenie s∏u˝y pokryciu roszczeƒ z tytu∏u niewykonania lub nienale˝yte-
go wykonania umowy. Je˝eli wykonawca jest jednoczeÊnie gwarantem, zabezpie-
czenie s∏u˝y tak˝e pokryciu roszczeƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci.

Zabezpieczenie ustala si´ procentowo w stosunku do ceny oferty brutto w wyso-
koÊci od 2% do 10% ceny ca∏kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci
nominalnej zobowiàzania zamawiajàcego wynikajàcego z umowy, je˝eli w ofercie
podano ceny jednostkowe. Dopuszczalne jest, za zgodà zamawiajàcego (w przypad-
ku zamówieƒ o terminie realizacji d∏u˝szym ni˝ rok) cz´Êciowe wnoszenie zabez-
pieczenia, pod warunkiem jednak˝e wniesienia co najmniej 30% ˝àdanej kwoty
w dniu zawarcia umowy.

Ustawodawca okreÊli∏ w przepisach formy wnoszonego zabezpieczenia, dopusz-
czajàc zmiany formy w trakcie trwania umowy, termin wniesienia, sposób przecho-
wywania oraz termin i sposób zwrotu zabezpieczenia. I tak, formy, w jakich mo˝e
byç wniesione zabezpieczenie sà nast´pujàce: pieniàdz, por´czenia bankowe, gwa-
rancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, por´czenia udzielane przez osoby
prawne wy∏onione w drodze konkursu, które nie dzia∏ajà dla zysku lub przeznacza-
jà zysk na cele statutowe i udzielajà oprócz por´czeƒ na rzecz ma∏ych przedsi´bior-
ców tak˝e po˝yczek ma∏ym przedsi´biorcom.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniàdzu wykonawca wp∏aca przelewem na rachu-
nek bankowy wskazany przez zamawiajàcego. Niedopuszczalne jest wniesienie za-
bezpieczenia gotówkà. Dopuszczalne jest, za zgodà wykonawcy, przekszta∏cenie
kwoty wadium w zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy.

Za zgodà zamawiajàcego zabezpieczenie mo˝e byç wnoszone równie˝: w we-
kslach z por´czeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach
wartoÊciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub jednostk´ samorzàdu

117



terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniàdzu zamawiajàcy przechowuje na oprocento-
wanym rachunku bankowym. Zamawiajàcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniàdzu z odsetkami wynikajàcymi z umowy rachunku bankowego, na którym
by∏o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni´dzy na rachunek bankowy wykonawcy. W trak-
cie realizacji umowy wykonawca mo˝e dokonaç zmiany formy zabezpieczenia na
innà form´ dopuszczalnà prawem, pod warunkiem jednak˝e zachowania ciàg∏oÊci
wniesionego zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nast´puje w terminie nie póêniejszym ni˝ 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiajàcego za nale˝ycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady lub gwa-
rancji jakoÊci nie mo˝e przekraczaç 30% wysokoÊci zabezpieczenia i jest zwracana nie
póêniej ni˝ w 15 dniu po up∏ywie okresu r´kojmi za wady lub gwarancji jakoÊci.

1.6. Sektorowe umowy ramowe
Definicja umowy ramowej

Zamawiajàcy sektorowy jest uprawniony do zawarcia tzw. umowy ramowej z jed-
nym lub wi´kszà iloÊcià wykonawców. W umowie takiej muszà zostaç okreÊlone
warunki dotyczàce przysz∏ych planowanych zamówieƒ (w szczególnoÊci cena
i przewidywane iloÊci). Zawarcie umowy ramowej nie rodzi roszczenia o udzielenie
przysz∏ych, planowanych zamówieƒ.

Tak wi´c umowa ramowa nie ma charakteru umowy zobowiàzujàcej do udziele-
nia zamówienia stronie tej˝e umowy. Umowa ramowa jest swoistà protezà dotych-
czasowej instytucji wst´pnej kwalifikacji, z tà jednak˝e istotnà ró˝nicà, i˝ wst´pna
kwalifikacja dotyczy∏a zawsze tego samego post´powania, podczas gdy w wyniku
zawarcia umowy ramowej zamawiajàcy mo˝e udzieliç wielokrotnych zamówieƒ
poprzedzonych przeprowadzeniem wielu post´powaƒ o udzielenie zamówienia,
o ile dotyczà one tylko przedmiotu zdefiniowanego w umowie ramowej. Umowa ra-
mowa winna okreÊlaç, jak wczeÊniej wskazano, warunki zamówieƒ nià obj´tych.
Niezb´dnym elementem umowy ramowej jest wskazanie podstaw lub mechanizmu
ustalania ceny za przedmiot zamówienia czy okreÊlenie przewidywanych iloÊci za-
mawianych dóbr. 

Instytucja umów ramowych pozwala na przyspieszenie procedur udzielania
zamówieƒ w sytuacji, gdy pierwotnie zamawiajàcy nie jest w stanie szczegó∏owo
okreÊliç swoich potrzeb, lecz przewiduje w przysz∏oÊci koniecznoÊç udzielenia wie-
lokrotnych zamówieƒ. 

PodkreÊliç nale˝y, ˝e zmiana umowy ramowej nie podlega ograniczeniom opi-
sanym w art. 144 Pzp z uwagi na fakt, i˝ umowa ramowa nie jest umowà w sprawie
zamówienia publicznego. Jednak˝e zmiana treÊci umowy ramowej prowadzàca do
ograniczenia konkurencji jest zakazana, podobnie jak pierwotne ukszta∏towanie tre-
Êci umowy ramowej nie mo˝e prowadziç do dyskryminacji.
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PRZYK¸AD

Spó∏ka wodociàgowa zawar∏a umow´ ramowà z 3 wykonawcami na dostawy cz´-
Êci do (...). W umowie okreÊlono zasady przysz∏ych dostaw i podstawy do okre-
Êlenia cen cz´Êci. Zamawiajàcy ka˝dorazowo dokonujàc zamówienia zaprasza
wykonawców, z którymi podpisa∏ umow´ ramowà do negocjacji i wybiera najko-
rzystniejszà ofert´ po przeprowadzeniu rozmów.

Termin, na jaki mo˝e byç zawarta umowa ramowa

Termin, na jaki mo˝e byç zawarta umowa ramowa wynosi 3 lata, a w szczególnych
przypadkach 5 lat. Wykorzystywanie umowy ramowej do ograniczania konkurencji
jest zabronione.

Tryby, w jakich dokonuje si´ wyboru stron(y) umowy ramowej

Zawarcie umowy ramowej nastàpiç mo˝e w rezultacie odpowiedniego stosowania
przepisów dotyczàcych:
� przetargu ograniczonego,
� negocjacji z og∏oszeniem. 

Tryby udzielenia zamówienia poprzedzonego 
zawarciem umowy ramowej

JeÊli zamawiajàcy planuje zawarcie umowy ramowej z kilko-
ma wykonawcami, informacja o tym musi byç zawarta w og∏o-
szeniu o post´powaniu. W nast´pstwie tak zawartej umowy ramowej, dla udzielenia
zamówienia stosuje si´ tryb negocjacji bez og∏oszenia. 

JeÊli zamawiajàcy zawiera umow´ ramowà z jednym wykonawcà, dla udzielenia
zamówienia mo˝e zastosowaç tryb zamówienia z wolnej r´ki bez koniecznoÊci
uprzedniego uzyskania zgody Prezesa UZP na zastosowanie tego trybu.

Podsumowanie

Do umów w sprawie zamówienia publicznego stosuje si´ przepisy Kodeksu cywil-
nego. Pzp zawiera jedynie kilka przepisów szczególnych modyfikujàcych zasady
kodeksowe:
� obowiàzek zawarcia umowy na piÊmie,
� zakaz zmian umowy niekorzystnych dla zamawiajàcego,
� szczególne prawo odstàpienia od umowy przez zamawiajàcego,
� ograniczenia dotyczàce czasu trwania umowy,
� obowiàzek wnoszenia zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy,
� jawnoÊç umowy.

Pzp okreÊla tak˝e przes∏anki niewa˝noÊci umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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1. Ârodki ochrony prawnej

1.1. Wst´p

Podmioty obj´te systemem zamówieƒ publicznych sà zobowiàzane do przestrzega-
nia zasad i procedur okreÊlonych w Pzp. Narz´dziami, które majà s∏u˝yç do weryfi-
kowania poczynaƒ zamawiajàcych sà Êrodki ochrony prawnej przewidziane w Dzia-
le VI Pzp. Protest, odwo∏anie i skarga przys∏ugujà (z zastrze˝eniem post´powaƒ na
zasadach szczególnych) zawsze, niezale˝nie od przedmiotu zamówienia i niezale˝-
nie od trybu, w którym prowadzone jest post´powanie o zamówienie publiczne.

Ustawodawca przyjà∏, i˝ Êrodkami ochrony prawnej (ÂOP), które przys∏ugujà
podmiotom uprawnionym sà:
� protest,
� odwo∏anie,
� skarga do sàdu.

1.2. Post´powanie protestacyjne
Protest

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia protestu sà: 
� wykonawcy – czyli osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne,

które ubiegajà si´ o udzielenie zamówienia publicznego lub z∏o˝y∏y ofert´,
w tym uczestnicy konkursu, 

� organizacje zrzeszajàce wykonawców wpisane na list´ organizacji uprawnio-
nych do wnoszenia ÂOP prowadzonà przez Prezesa UZP,

� inne osoby, je˝eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub mo˝e
doznaç uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy.

Poj´cie protestu i jego zawartoÊç

Protestem jest oÊwiadczenie wykonawcy skierowane do zamawiajàcego, informu-
jàce o naruszeniu przepisów Pzp, wskazujàce na naruszenie interesu prawnego
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protestujàcego i zawierajàce ˝àdanie protestujàcego. Celem wniesienia protestu jest
uzyskanie zniesienia uszczerbku powsta∏ego w interesie prawnym lub te˝ zniesienie
zagro˝enia, i˝ uszczerbek taki mo˝e powstaç. Protest nie mo˝e zostaç uwzgl´dnio-
ny, je˝eli dzia∏anie lub zaniechanie zamawiajàcego nie narusza interesu prawnego
protestujàcego. 

Z regulacji ustawowej wynika jednak, i˝ organizacje uprawnione do wniesienia
protestu nie muszà wykazywaç uszczerbku we w∏asnym interesie prawnym.

Techniczne elementy protestu to: wskazanie okolicznoÊci faktycznych (nale˝y
zatem wskazaç czynnoÊç dokonanà przez zamawiajàcego, ewentualnie wskazaç
czynnoÊç zaniechanà przez zamawiajàcego), wskazanie okolicznoÊci prawnych
(czyli wskazanie przepisów, które zosta∏y naruszone), przytoczenie zarzutów i ˝à-
danie protestujàcego. 

Termin wniesienia protestu

Ustawa poprzez krótkie terminy na wnoszenie protestów
wymusza koniecznoÊç podejmowania szybkich decyzji. 

Protest sk∏ada si´ w terminie 7 dni od dnia, w którym
wykonawca powzià∏ lub móg∏ powziàç informacj´
o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ wniesienia
protestu. Je˝eli protest dotyczy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia to mo˝na go wnieÊç nie póêniej
ni˝ 3 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert, co
oznacza, ˝e w tym przypadku termin na wniesienie protestu mo˝e byç krótszy.
Organizacje uprawnione do wnoszenia protestów mogà wnieÊç protest jedynie
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert. 

O tym, czy termin zosta∏ zachowany nie rozstrzyga data nadania protestu, ale
moment, w którym zamawiajàcy otrzyma∏ protest w taki sposób, i˝ móg∏ zapoznaç
si´ z jego treÊcià.

Skutkiem uchybienia terminu jest odrzucenie protestu – termin ten nie podlega
przywróceniu.

Skutki wniesienia protestu

Wniesienie protestu nak∏ada na zamawiajàcego szereg obowiàzków i wywo∏uje
skutki w zakresie samej procedury o charakterze najcz´Êciej dylatoryjnym (odracza-
jàcym) rozstrzygni´cie post´powania lub te˝ zawarcie umowy.

Z chwilà, gdy protest zosta∏ wniesiony, o ile oferty zosta∏y ju˝ z∏o˝one, bieg ter-
minu zwiàzania ofertà ulega zawieszeniu (a wi´c termin nie biegnie) i nie mo˝na (co
do zasady) zawrzeç umowy o zamówienie publiczne. Zawieszenie to trwa do chwi-
li ostatecznego rozstrzygni´cia protestu. Zmawiajàcy ma obowiàzek niezw∏ocznego
poinformowania wszystkich, którzy z∏o˝yli oferty o tym, i˝ nastàpi∏o zawieszenie
okresu zwiàzania ofertà. Informacja o zawieszeniu musi zawieraç tak˝e wezwanie
do przed∏u˝enia wa˝noÊci wadium lub wniesienia nowego wadium obejmujàcego
ten wyd∏u˝ony okres. 
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Zamawiajàcy musi tak˝e poinformowaç wykonawców uczestniczàcych w post´-
powaniu o samym fakcie wniesienia protestu, o jego treÊci i o postawionych zarzu-
tach. Informacja taka umo˝liwia wykonawcom przy∏àczenie si´ do protestu. Je˝eli
wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia o wniesieniu protestu
(wraz z treÊcià tego protestu i postawionych zarzutach) przy∏àczy si´ do protestu, to
staje si´ on uczestnikiem post´powania protestacyjnego.

Wykonawca, który przy∏àczy∏ si´ do protestu otrzymuje rozstrzygni´cie protestu
wraz z uzasadnieniem, a zatem je˝eli nie zgadza si´ z decyzjà zamawiajàcego, ma
prawo wnieÊç odwo∏anie do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych. Wykonawca,
który nie przy∏àczy∏ si´ do protestu nie mo˝e wnieÊç odwo∏ania na rozstrzygni´cie
zamawiajàcego, co wi´cej nie mo˝e w póêniejszym terminie z∏o˝yç protestu z po-
wo∏aniem si´ na te same okolicznoÊci.

Rozstrzygni´cie protestu

Podstawowym obowiàzkiem zamawiajàcego jest jednak dokonanie rozstrzygni´-
cia protestu w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. W przypadku uchybienia 
temu terminowi przyj´to domniemanie, i˝ protest zosta∏ oddalony. Je˝eli protest
zostanie uwzgl´dniony, to zamawiajàcy powtarza oprotestowanà czynnoÊç, ewen-
tualnie dokonuje czynnoÊci uprzednio zaniechanej, o czym informuje wszystkich
wykonawców.

Nale˝y rozró˝niç rozstrzygni´cie protestu i ostateczne rozstrzygni´cie protestu. 

Zamawiajàcy dokonuje rozstrzygni´cia protestu poprzez dokonanie jednej
z nast´pujàcych czynnoÊci:
� uznania protestu,
� oddalenia protestu wprost lub poprzez pozostawienie protestu bez rozpoznania

(wówczas istnieje domniemanie, ˝e protest oddalono) lub
� odrzucenia protestu. 

Protest jest rozstrzygni´ty w sposób ostateczny wówczas, gdy: 
� protest oddalono lub odrzucono i up∏yn´∏y terminy na wniesienie odwo∏ania 

albo
� odwo∏anie wniesiono i zespó∏ arbitrów wyda∏ orzeczenie koƒczàce spraw´

w przypadku, gdy post´powanie dotyczy dostawy lub us∏ugi o wartoÊci ni˝szej
lub równej 5 000 000 euro, a w przypadku robót budowlanych 10 000 000 
euro,

� zespó∏ arbitrów wyda∏ orzeczenie koƒczàce spraw´, wniesiono skarg´ na orze-
czenie zespo∏u arbitrów i sàd wyda∏ orzeczenie koƒczàce spraw´, gdy post´po-
wanie dotyczy dostawy lub us∏ugi o wartoÊci wy˝szej ni˝ 5 000 000 euro,
a w przypadku robót budowlanych 10 000 000 euro,

� zespó∏ arbitrów wyda∏ orzeczenie koƒczàce spraw´, nie wniesiono skargi do Sà-
du Okr´gowego i up∏yn´∏y terminy na wniesienie tej skargi, gdy post´powanie
dotyczy dostawy lub us∏ugi o wartoÊci wy˝szej ni˝ 5 000 000 euro, a w przypad-
ku robót budowlanych 10 000 000 euro.
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Wniesienie protestu uniemo˝liwia zamawiajàcemu zawarcie umowy. Uprawnie-
nie to zamawiajàcy odzyskuje dopiero po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu. 

Wyjàtkiem od zasady jest mo˝liwoÊç zawarcia umowy pomimo braku ostatecz-
nego rozstrzygni´cia protestu, je˝eli Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych wyda
stosownà decyzj´ administracyjnà. Decyzja dozwalajàca na zawarcie umowy mo˝e
byç wydana wówczas, gdy jednoczeÊnie spe∏nione zostanà nast´pujàce przes∏anki:
� udzielenie zamówienia jest pilne ze wzgl´dów spo∏ecznych lub gospodarczych,
� potrzeby pilnego udzielenia zamówienia nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewi-

dzieç,
� pilna potrzeba udzielenia zamówienia nie wynika z winy zamawiajàcego.

1.3. Post´powanie odwo∏awcze
Odwo∏anie

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia odwo∏ania sà:
� wykonawcy lub organizacje, które wnios∏y protest, 
� wykonawcy, którzy przy∏àczyli si´ do wniesionego protestu.

Poj´cie odwo∏ania i jego zawartoÊç

Odwo∏anie jest Êrodkiem s∏u˝àcym do weryfikacji prawid∏owoÊci dzia∏aƒ zamawia-
jàcego w zakresie zarzutów podniesionych w proteÊcie. Odwo∏anie przys∏uguje od
oddalenia i odrzucenia protestu. Celem wniesienia odwo∏ania jest uzyskanie wyro-
ku kszta∏tujàcego obowiàzki zamawiajàcego. Odwo∏anie wnosi si´ bezpoÊrednio do
Prezesa UZP.

Termin do wniesienia odwo∏ania

Odwo∏anie wnosi si´ w terminie 5 dni od daty dor´czenia rozstrzygni´cia protestu
lub w terminie 5 dni od up∏ywu terminu na rozstrzygni´cie protestu. Pzp wskazuje,
i˝ wystarczajàcym jest samo z∏o˝enie odwo∏ania w placówce pocz-
towej operatora publicznego. Nie ma zatem obowiàzku nadania
pismem poleconym – koniecznym jest jednak udowodnienie, i˝
zachowano 5-dniowy termin na skorzystanie z tego Êrodka odwo-
∏awczego.

Odwo∏ujàcy jest zobowiàzany do zawiadomienia zamawiajàce-
go o fakcie wniesienia odwo∏ania. Brak zawiadomienia nie stanowi
jednak przeszkody do rozpoznania sprawy przez zespó∏ arbitrów. 

Z chwilà wniesienia odwo∏ania rozpoczyna si´ druga faza korzystania ze ÂOP 
– faza odwo∏awcza. Faz´ pierwszà – post´powanie protestacyjne reguluje w sposób
wy∏àczny Pzp. Do fazy odwo∏awczej stosuje si´, o ile Pzp nie stanowi inaczej,
w sposób odpowiedni regulacj´ zawartà w Kodeksie post´powania cywilnego (kpc.)
o sàdzie polubownym. Ustawowe odes∏anie do poj´cia i instytucji sàdu polubownego
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jest jednak wysoce mylàce. W praktyce post´powanie odwo∏awcze ma nik∏e zwiàz-
ki z sàdownictwem polubownym, co wi´cej ustawa przekreÊla podstawowe cechy
sàdownictwa polubownego, którymi sà dobrowolnoÊç i niezale˝noÊç od administra-
cji publicznej.

Warunkiem rozpoznania odwo∏ania jest uiszczenie wpisu. O ile wpis nie zosta∏
uiszczony, wówczas Prezes UZP wydaje postanowienie o zwrocie odwo∏ania.
Oznacza to, i˝ de facto organ administracji rzàdowej wydaje orzeczenie w sprawie
odwo∏ania. Je˝eli zatem odwo∏ujàcy nie godzi si´ z takim postanowieniem, to mo˝e
skorzystaç jedynie z drogi administracyjnej, tj. z∏o˝yç za˝alenie na postanowienie
dotyczàce zwrotu odwo∏ania. Prezes UZP ma prawo wydaç postanowienie o zwro-
cie odwo∏ania jedynie wówczas, gdy wpis nie zosta∏ uiszczony. Oznacza to, i˝
sprzecznym z Pzp b´dzie zwrot odwo∏ania w sytuacji, gdy wpis wniesiono po ter-
minie (czyli nie zosta∏ on wniesiony) lub te˝ wpis zosta∏ dokonany, ale odwo∏ujàcy
nie do∏àczy∏ dowodu uiszczenia wpisu od odwo∏ania (do∏àczenie takiego dowodu
jest wymagane, o czym stanowi wprost art. 185 ust. 1 Pzp).

Rozstrzygni´cie odwo∏ania

Rozstrzygni´cia odwo∏ania dokonuje zespó∏ arbitrów w sk∏adzie trzyosobowym
w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. W wyniku uwzgl´dnienia odwo∏ania
przez zespó∏ arbitrów, zamawiajàcy mo˝e byç zobowiàzany do:
1) dokonania pewnej czynnoÊci (o ile bezprawnie pomini´to jej wykonanie),
2) powtórzenia czynnoÊci (o ile czynnoÊç zosta∏a dokonana w sposób wadliwy) lub 
3) uniewa˝nienia czynnoÊci (o ile zosta∏a dokonana w sposób wadliwy lub bez-

prawny). 

Zespó∏ arbitrów nie ma kompetencji do nakazania zawarcia umowy – nale˝y to
do w∏aÊciwoÊci sàdów powszechnych. 

Zespó∏ arbitrów o uwzgl´dnieniu odwo∏ania i o oddaleniu odwo∏ania orzeka wy-
rokiem – w pozosta∏ych sprawach rozstrzyga postanowieniem. Je˝eli odwo∏anie jest
odrzucone – nie dochodzi do rozprawy, a zespó∏ arbitrów sporzàdza na t´ okolicz-
noÊç postanowienie. Odrzucenie odwo∏ania nast´puje wówczas, gdy:
� w sprawie nie majà zastosowania przepisy Pzp;
� odwo∏anie nie zosta∏o poprzedzone protestem;
� protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione przez podmiot nieuprawniony;
� protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione z uchybieniem terminów okreÊlonych

w Pzp;
� odwo∏ujàcy si´ powo∏uje si´ na te same okolicznoÊci, które by∏y przedmiotem

rozstrzygni´cia przez zespó∏ arbitrów w sprawie innego odwo∏ania wniesionego
przez tego samego odwo∏ujàcego si´ w tym samym post´powaniu,

� odwo∏anie nie przys∏uguje z tego wzgl´du, i˝ post´powanie prowadzone jest na
zasadach szczególnych.

Odwo∏anie podlega rozpoznaniu, je˝eli uiszczono wpis. 
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Je˝eli odwo∏ujàcy cofnà∏ odwo∏anie nast´puje umorzenie post´powania. Post´-
powanie przed zespo∏em arbitrów ma charakter kontradyktoryjny. 

1.4. Post´powanie skargowe
Skarga

Zgodnie z dyspozycjà przywo∏anego art. 194 ust. 1 Pzp na wyrok zespo∏u arbitrów
przys∏uguje skarga. Skarga przys∏uguje tak˝e na postanowienie koƒczàce post´po-
wanie odwo∏awcze. Nie przys∏uguje skarga od postanowienia Prezesa UZP w przed-
miocie zwrotu odwo∏ania. Skarg´ rozpatruje sàd okr´gowy w∏aÊciwy dla siedziby
lub miejsca zamieszkania zamawiajàcego.

Sàd rozpatruje skarg´ wed∏ug stosowanych „odpowiednio” przepisów kpc.
o apelacji, z zastrze˝eniem ró˝nic wskazanych w Pzp. Zastosowanie b´dà zatem
mia∏y w szczególnoÊci przepisy art. od 367 do 391 kpc. 

Skarg´ mo˝e z∏o˝yç:
� Strona post´powania arbitra˝owego niezadowolona z wydanego wyroku lub jej

nast´pca (albo nast´pcy) prawny.
� Prezes UZP, do którego w takim przypadku stosuje si´ odpowiednio przepisy

o prokuratorze. 

Termin do wniesienia skargi

Na wniesienie skargi strona ma 7 dni od dnia dor´czenie orzeczenia zespo∏u arbi-
trów. Skarga wnoszona jest za poÊrednictwem Prezesa UZP, zaÊ przeciwnikowi
przesy∏a si´ odpis skargi. Nast´pnie, Prezes UZP przesy∏a skarg´ do w∏aÊciwego sà-
du wraz z aktami post´powania odwo∏awczego w terminie siedmiu dni od otrzyma-
nia skargi. Prezes UZP mo˝e wnieÊç skarg´ w terminie 21 dni od dnia wydania
(og∏oszenia) orzeczenia.

Sàd odrzuci skarg´ wniesionà z uchybieniem terminu lub niedopuszczalnà z in-
nych przyczyn (np. wniesionà przez podmiot nielegitymowany). Odrzuceniu pod-
lega te˝ skarga, której braków strona nie uzupe∏ni∏a w terminie. Odrzucenie nast´-
puje na posiedzeniu niejawnym. Sàd mo˝e wydaç postanowienie o przywróceniu
terminu do wniesienia skargi. Warunkiem takiego przywrócenia jest to, i˝ brak
czynnoÊci procesowej nie wynika z winy strony. Strona ma prawo wystàpiç z wnio-
skiem o przywrócenie terminu w ciàgu 7 dni od dnia ustania przyczyny tego uchy-
bienia. Postanowienie o przywróceniu terminu mo˝e byç wydane na posiedzeniu
niejawnym.

Charakter skargi

Sàd rozpoznaje skarg´, stosujàc odpowiednio przepisy o apelacji, o ile innych regu-
lacji nie okreÊla Pzp. Apelacja obok kasacji i za˝alenia jest uznawana za Êrodek od-
wo∏awczy w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu. Ârodki te majà charakter dewolutywny
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– zmiana orzeczenia przez sàd wy˝szej instancji. Apelacja s∏u˝y do zaskar˝ania me-
rytorycznych orzeczeƒ wydanych w pierwszej instancji. W Polsce przyj´to koncep-
cj´ apelacji pe∏nej: strony mogà przytaczaç nowe okolicznoÊci, lecz sàd drugiej in-
stancji mo˝e pominàç fakty, które mog∏y byç przywo∏ane w pierwszej instancji,
chyba ˝e potrzeba ich przytoczenia wynikn´∏a póêniej.

ZawartoÊç skargi

Skarga powinna spe∏niaç ogólne wymagania dla pism procesowych, a tak˝e powin-
na zawieraç:
� oznaczenie zaskar˝anego orzeczenia,
� przytoczenie zarzutów,
� zwi´z∏e uzasadnienie zarzutów,
� wskazanie dowodów,
� wniosek o zmian´ orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

Mogà byç równie˝ inne wnioski, np.: o nadanie rygoru natychmiastowej wyko-
nalnoÊci, o przyznaniu kosztów itp. Strona przeciwna mo˝e w terminie tygodnia
wnieÊç do sàdu drugiej instancji odpowiedê na skarg´. 

Nale˝y pami´taç, i˝ w przypadku, gdy post´powanie dotyczy dostawy lub us∏u-
gi o wartoÊci wy˝szej ni˝ 5 000 000 euro, a w przypadku robót budowlanych
10 000 000 euro wniesienie skargi jest równoznaczne z zakazem zawarcia umowy
(bowiem protest nie jest ostatecznie rozstrzygni´ty). Sàd mo˝e znieÊç ten zakaz na
wniosek zamawiajàcego wyra˝ony w skardze lub w odpowiedzi na skarg´. Powy˝-
szy wniosek sàd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia jego z∏o˝enia. Sàd mo˝e uchyliç zakaz, je˝eli
stan post´powania o udzielenie zamówienia na to pozwala i jednoczeÊnie, je˝eli za-
mawiajàcy uprawdopodobni, ˝e zaskar˝one orzeczenie zespo∏u arbitrów w sposób
ra˝àcy narusza przepisy o post´powaniu odwo∏awczym.

Przebieg post´powania przed sàdem

Rozpoczyna s´dzia-sprawozdawca, potem wyst´pujà strony. Rozprawa odbywa si´
bez wzgl´du na stawiennictwo stron. Sàd rozpatruje spraw´ niezw∏ocznie. Ustawa
wskaza∏a 3-miesi´czny termin instrukcyjny na rozpoznanie skargi. 

Orzeczenie sàdu po rozpoznaniu skargi na wyrok lub postanowienie zespo∏u
arbitrów mo˝e:
� oddaliç skarg´, je˝eli jest ona bezzasadna,
� uwzgl´dniç skarg´, zmieniç zaskar˝one orzeczenie zespo∏u arbitrów i roz-

strzygnàç co do istoty sprawy,
� uchyliç wyrok oraz odrzuciç odwo∏anie albo umorzyç post´powanie, je˝eli od-

wo∏anie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia post´powania.

Od wyroku sàdu nie przys∏uguje kasacja.
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1.5. Post´powanie koncyliacyjne

W przypadku stwierdzenia naruszenia interesu prawnego, ustawodawca umo˝liwi∏
wykonawcom ubiegajàcym si´ o zamówienia sektorowe ˝àdanie wszcz´cia przez
Komisj´ Europejskà post´powania koncyliacyjnego.

Post´powanie koncyliacyjne jest niezale˝nym od Êrodków ochrony prawnej
bytem i ma praktyczny sens jedynie wówczas, gdy jednoczeÊnie nie toczy si´ post´-
powanie zwiàzane w wniesionym Êrodkiem ochrony prawnej.

Post´powanie koncyliacyjne zosta∏o uregulowane w Dyrektywie Rady z dnia 
25 lutego 1992 r. dotyczàcej koordynacji przepisów prawnych i administracyjnych
odnoszàcych si´ do stosowania przepisów wspólnotowych w zakresie procedur
udzielania zamówieƒ przez WETT sektor. Post´powanie koncyliacyjne prowadziç
ma do jak najszybszego osiàgni´cia porozumienia mi´dzy stronami sporu. Warun-
kiem jego prowadzenia jest akceptacja proponowanych przez Komisj´ rozjemców
wskazywanych z listy akredytowanych dla tego celu niezale˝nych osób. Strony
post´powania koncyliacyjnego mogà w ka˝dym czasie przerwaç to post´powanie.

Podsumowanie

Ârodki ochrony prawnej przys∏ugujà wykonawcom, których interes prawny dozna∏
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów dotyczàcych
udzielania zamówieƒ publicznych. Przys∏ugujà one równie˝ organizacjom wyko-
nawców wpisanym na list´ prowadzonà przez Prezesa UZP.

Ârodkami ochrony prawnej sà:
� protest wnoszony do zamawiajàcego i przez niego rozpatrywany,
� odwo∏anie wnoszone do Prezesa UZP i rozpatrywane przez zespó∏ arbitrów i
� skarga wnoszona i rozpatrywana przez w∏aÊciwy sàd.

Ustawa Pzp okreÊla zasady wnoszenia i rozpatrywania ww. Êrodków.
W przypadku wniesienia protestu zamawiajàcy nie mo˝e – do czasu jego osta-

tecznego rozstrzygni´cia – zawrzeç umowy w sprawie zamówienia publicznego
(chyba, ˝e za zgodà Prezesa UZP). Wi´cej informacji nt. Êrodków ochrony prawnej
znajduje si´ w odr´bnym poradniku UZP.
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1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów ustawy

Prawo zamówieƒ publicznych zak∏ada zwi´kszenie odpowiedzialnoÊci zamawiajà-
cego za przebieg post´powania o zamówienie publiczne.

Formà reakcji na naruszenia ustawy, adekwatnà do charakteru jej pogwa∏cenia
i w wysokoÊci odczuwalnej przez ukarany podmiot, sà kary pieni´˝ne nak∏adane
w oparciu o przepisy Dzia∏u VII Pzp: „OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów
ustawy” (art. 199–203 Pzp).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Pzp odpowiedzialnoÊç na podstawie powy˝-
szych przepisów ponoszà wy∏àcznie te podmioty, które nie odpowiadajà za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych.

Z tych te˝ wzgl´dów przepisy dotyczàce odpowiedzialnoÊci za naruszenie prze-
pisów ustawy stosuje si´ do zamawiajàcych sektorowych.

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów ustawy okreÊlona w art. 199–203
Pzp jest odpowiedzialnoÊcià, którà ponosi instytucja udzielajàca zamówienia, a nie
osoby prowadzàce post´powanie. Ukaranie karà pieni´˝nà przewidzianà w tych
przepisach mo˝e, ale nie musi, uruchomiç mechanizm indywidualizacji odpowie-
dzialnoÊci za stwierdzone nieprawid∏owoÊci.

Zamawiajàcy ukarany karà pieni´˝nà mo˝e bowiem, ale nie musi, wyciàgnàç
w stosunku do osób odpowiedzialnych za nieprawid∏owoÊci konsekwencje okreÊlo-
ne np. w kodeksie pracy.

Karze pieni´˝nej b´dzie podlega∏ zamawiajàcy sektorowy, który:
� udzieli zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy okreÊlajàcych

przes∏anki stosowania poszczególnych trybów post´powania,
� udzieli zamówienia publicznego bez wymaganego og∏oszenia,
� uniewa˝nia post´powanie o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem

przepisów ustawy okreÊlajàcych przes∏anki uniewa˝nienia,
� dokonuje czynnoÊci bez wymaganej zgody Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicz-

nych,
� dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy.

Przy zamówieniach, których wartoÊç nie przekracza kwoty 5 000 000 euro (dla
dostaw lub us∏ug) oraz 10 000 000 euro (dla robót budowlanych) kara pieni´˝na
wynosi 30 000 z∏otych.
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Dla najwi´kszych zamówieƒ, w których wartoÊç przedmiotu zamówienia b´dzie
przewy˝szaç równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro dla us∏ug lub dostaw oraz
10 000 000 euro dla robót budowlanych kara wynosi 150 000 z∏otych.

Nale˝y podkreÊliç, ̋ e przepisy ustawy nie pozostawiajà Prezesowi Urz´du swobo-
dy decydowania o na∏o˝eniu kary, ani okreÊlania jej wysokoÊci. Oznacza to, ˝e je˝eli
zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w co najmniej jednym z punktów art. 200 Pzp, to
Prezes Urz´du zobowiàzany jest na∏o˝yç kar´ w wysokoÊci okreÊlonej w ustawie.

Kar´ pieni´˝nà nak∏ada Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku na∏o˝eniu kary pieni´˝nej ukarany mo˝e wystàpiç do Prezesa

Urz´du z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (127 § 3 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego – kpa.).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi si´ do Prezesa Urz´du w ciàgu
14 dni od dnia dor´czenia decyzji o ukaraniu (128 § 2 kpa.).

Na decyzj´ wydanà w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy ukaranemu
przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz.1270).

Pzp stanowi, ˝e decyzji o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej nie mo˝na nadaç klauzuli na-
tychmiastowej wykonalnoÊci. Oznacza to, ˝e przed up∏ywem terminu do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 kpa.).

W przypadku wystàpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzja o ukara-
niu – nie podlega wykonaniu do czasu rozpatrzenia wniosku. Wniesienie skargi do
sàdu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jednak˝e Prezes Urz´du
mo˝e wstrzymaç jej wykonanie z urz´du lub na wniosek skar˝àcego. Po przekazaniu
skargi sàd mo˝e na wniosek skar˝àcego wydaç postanowienie o wstrzymaniu wyko-
nania decyzji (art. 61 Prawa o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi).

W przypadku niewykonania przez ukaranego wykonalnej decyzji orzeczona ka-
ra pieni´˝na podlega Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charakterze pieni´˝nym.

Egzekucja administracyjna mo˝e byç wszcz´ta, je˝eli Prezes Urz´du po up∏ywie
terminu do wykonania zobowiàzania przez ukaranego, przeÊle mu pisemne upomnie-
nie zawierajàce wezwanie do wykonania obowiàzku z zagro˝eniem skierowania
sprawy na drog´ post´powania egzekucyjnego. Post´powanie egzekucyjne mo˝e byç
wszcz´te dopiero po up∏ywie siedmiu dni od dnia dor´czenia tego upomnienia. Kosz-
ty upomnienia obcià˝ajà zobowiàzanego i podlegajà Êciàgni´ciu w trybie okreÊlo-
nym w ustawie (art. 15 ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji).

Podsumowanie

Pzp wprowadza nowy Êrodek dyscyplinujàcy zamawiajàcych spoza sektora finan-
sów publicznych, a wi´c niepodlegajàcych przepisom o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych – kary pieni´˝ne. 

Kary w wysokoÊci zale˝nej od wartoÊci zamówienia mogà byç nak∏adane decy-
zjà Prezesa UZP w razie stwierdzenia ra˝àcego naruszenia przepisów Pzp.
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1. Tryby udzielania zamówieƒ sektorowych

W niniejszej cz´Êci Poradnika zamieszczony zosta∏ opis procedur udzielania zamó-
wieƒ sektorowych wraz ze schematami przedstawiajàcymi w przejrzysty sposób
przebieg post´powania w ka˝dej z procedur. Opisane zosta∏y tutaj jedynie te spo-
Êród trybów udzielania zamówieƒ, które majà zastosowanie do udzielania za-
mówieƒ sektorowych. W sytuacji, gdy zamawiajàcy sektorowy dokonywaç b´dzie
zamówienia, do którego b´dà mia∏y zastosowanie wszystkie przepisy ustawy (za-
mówienie z przewa˝ajàcych udzia∏em Êrodków publicznych lub realizowane
z udzia∏em Êrodków, co do których przekazujàcy wskaza∏ na koniecznoÊç ich wy-
datkowania na podstawie przepisów Pzp), wówczas winien si´gnàç do poradnika
omawiajàcego zasady udzielania zamówieƒ klasycznych.

PRZYK¸AD 

Elektrownia otrzyma∏a Êrodki publiczne w równowartoÊci 300 000 euro na
sfinansowanie cz´Êci zadania remontu kot∏a. W∏asne Êrodki przeznaczone na to
zadania stanowià równowartoÊç 290 000 euro. Zamówienie musi byç zrealizo-
wane zgodnie ze wszystkimi przepisami ustawy Pzp, bez mo˝liwoÊci korzystania
z udogodnieƒ przewidzianych rozdzia∏em sektorowym.

Ustawa Prawo zamówieƒ publicznych przewiduje siedem trybów udzielania
zamówieƒ publicznych. Sà to:
� przetarg nieograniczony,
� przetarg ograniczony,
� negocjacje z og∏oszeniem,
� negocjacje bez og∏oszenia,
� zamówienie z wolnej r´ki,
� zapytanie o cen´,
� aukcja elektroniczna.

Z uwagi na wartoÊci progowe, powy˝ej których obowiàzujà przepisy dotyczàce za-
mówieƒ sektorowych, nie wszystkie wymienione powy˝ej tryby mogà byç stosowane
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przy ich udzielaniu. Dwa ostatnie, czyli zapytanie o cen´ i aukcja elektroniczna,
przy udzielaniu zamówieƒ sektorowych nie b´dà mia∏y zastosowania.

Zatem zamawiajàcy przygotowujàcy si´ do udzielenia zamówienia sektorowego
ma do wyboru jedynie 5 trybów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ne-
gocjacje z og∏oszeniem, negocjacje bez og∏oszenia oraz zamówienie z wolnej r´ki. 

Poni˝ej zamieszczony zosta∏ szczegó∏owy opis wszystkich pi´ciu przewidzia-
nych dla zamówieƒ sektorowych trybów. Opis ka˝dego z nich sk∏ada si´ z ogólnej
charakterystyki, omówienia przes∏anek zastosowania oraz ze szczegó∏owego opisu
przebiegu ca∏ego post´powania w danym trybie. Dodatkowo, przebieg post´powa-
nia zosta∏ przedstawiony graficznie w postaci algorytmów, zamieszczonych na koƒ-
cu niniejszej cz´Êci Poradnika.

2. Przetarg nieograniczony

2.1. Ogólna charakterystyka

Przetarg nieograniczony jest jednym z trzech podstawowych trybów udzielania za-
mówieƒ sektorowych. To tryb, w którym w odpowiedzi na publiczne og∏oszenie
o zamówieniu oferty mogà sk∏adaç wszyscy zainteresowani wykonawcy. Mo˝li-
woÊç z∏o˝enia oferty nie oznacza, ˝e ka˝dy wykonawca mo˝e uzyskaç zamówienie,
ani nawet, i˝ jego oferta zostanie rozpatrzona. W przypadku, gdy wykonawca b´-
dzie podlega∏ wykluczeniu z post´powania, jego oferta zostanie uznana za odrzuco-
nà bez merytorycznego jej rozpatrywania. Szerzej na ten temat piszemy w dalszej
cz´Êci Poradnika.

2.2. Przes∏anki zastosowania

Przetarg nieograniczony jest jednym z trzech podstawowych trybów udzielania za-
mówieƒ sektorowych. Tryb ten mo˝na zastosowaç zawsze. Nie trzeba spe∏niaç ja-
kichkolwiek wymagaƒ ani dowodziç istnienia jakichkolwiek przes∏anek. Jest to pro-
cedura najlepiej s∏u˝àca zrealizowaniu podstawowych celów ustawy (zapewnienie
uczciwej konkurencji, jawnoÊci post´powania, równoÊci wykonawców i in.), a co za
tym idzie, wyborowi najkorzystniejszej oferty. 

Nie oznacza to jednak, ˝e tryb ten jest zawsze w∏aÊciwy. Przeprowadzenie prze-
targu nieograniczonego wymaga dobrej znajomoÊci przedmiotu zamówienia, czasu
oraz istnienia konkurencyjnego rynku. Braki w tym zakresie stanowià przes∏anki do
zastosowania innych trybów. Natomiast przes∏ankà przeprowadzenia przetargu nie-
ograniczonego jest po prostu brak przes∏anek upowa˝niajàcych do odstàpienia od tej
procedury. 

PRZYK¸AD

Przedmiotem post´powania jest zamówienie na wykonanie kompleksowego sys-
temu informatycznego. Zamawiajàcy nie potrafi opisaç szczegó∏owo jego cech
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technicznych i jakoÊciowych. Chcia∏by porozmawiaç z wykonawcami i wys∏u-
chaç ich propozycji. Powinien zdecydowaç si´ na tryb negocjacyjny umo˝liwia-
jàcy prowadzenie rozmów z uczestnikami post´powania.

2.3. Przebieg post´powania w przetargu nieograniczonym
Og∏oszenie przetargu nieograniczonego

Zamawiajàcy zobowiàzany jest zaprosiç do udzia∏u w przetargu nieograniczonym
poprzez zamieszczenie og∏oszenia:

� w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie – zawsze;
� na stronie internetowej zamawiajàcego – zawsze, gdy zamawiajàcy posiada

takà stron´;
� w Dz. Urz. UE i w BZP;
� w ogólnopolskim dzienniku lub czasopiÊmie – je˝eli wartoÊç zamówienia

przekracza 5 000 000 euro w przypadku dostaw lub us∏ug albo 10 000 000
euro w przypadku robót budowlanych, a zamawiajàcy nie uzyska∏ Êwiadec-
twa zgodnoÊci stosowanych przez siebie procedur z ustawa oraz prawem UE.

Zamawiajàcy mo˝e zamieÊciç og∏oszenie o przetargu:
� w gazecie – mimo braku takiego obowiàzku;
� w innych publikatorach, np. na innych stronach internetowych, w publika-

cjach zamieszczajàcych bezp∏atne og∏oszenia.
Wi´cej o zasadach publikacji i zawartoÊci og∏oszeƒ by∏a mowa wczeÊniej.

Termin sk∏adania ofert

Podstawowym terminem sk∏adania ofert w przetargu nieograniczonym sà 52 dni od
dnia przekazania og∏oszenia UOPWE i Prezesowi UZP. Termin jest liczony od dnia
przekazania og∏oszenia Prezesowi UZP, a nie – co si´ czasem zdarza – od daty jego
publikacji.

Zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç krótszy termin sk∏adania ofert, jednak˝e nie krót-
szy ni˝ 37 dni, je˝eli informacja o tym zamówieniu zosta∏a zawarta we wst´pnym
og∏oszeniu informacyjnym przekazanym UOPWE i Prezesowi UZP na co najmniej
52 dni przed przekazaniem do publikacji og∏oszenia o przetargu.

Wniosek o przekazanie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

Wykonawca czyta og∏oszenie i podejmuje decyzj´ dotyczàcà
udzia∏u w przetargu. W przypadku decyzji pozytywnej zwraca
si´ do zamawiajàcego z proÊbà o przekazanie SIWZ. Jedno-
czeÊnie wnosi za nià op∏at´ (jeÊli jest wymagana) w wysokoÊci
i w sposób okreÊlony w og∏oszeniu o przetargu. Cena SIWZ nie
mo˝e przewy˝szaç kosztów jej powielenia i przekazania. 
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Przekazanie SIWZ

Zamawiajàcy przekazuje wykonawcy SIWZ nie póêniej ni˝ w ciàgu 5 dni od dnia
zg∏oszenia przez wykonawc´ wniosku o jej przekazanie. Przekazanie SIWZ winno
nastàpiç w sposób wnioskowany przez wykonawc´. Przekazanie SIWZ mo˝e byç
uzale˝nione od wczeÊniejszego zap∏acenia za nià.

WyjaÊnienia SIWZ i przed∏u˝anie terminu sk∏adania ofert

W sytuacji, gdy SIWZ zawiera b∏´dy, jest niejasna lub niepe∏na, zamawiajàcy wi-
nien jà uzupe∏niç, wyjaÊniç lub poprawiç. Mo˝e tego dokonaç na kilka sposobów:
� zamawiajàcy mo˝e dokonaç zmiany SIWZ, jeÊli sam stwierdzi, ˝e jest to nie-

zb´dne dla w∏aÊciwego udzielenia zamówienia,
� wykonawca mo˝e poprosiç o udzielenie wyjaÊnieƒ odnoÊnie SIWZ, a zamawia-

jàcy musi ich udzieliç, o ile proÊba wykonawcy wp∏ynie na co najmniej 6 dni
przed terminem sk∏adania ofert; je˝eli wp∏ynie póêniej, wówczas zamawiajàcy
mo˝e udzieliç wyjaÊnieƒ, ale ju˝ nie ma takiego obowiàzku,

� w celu udzielenia wyjaÊnieƒ zamawiajàcy mo˝e zaprosiç wszystkich wykonaw-
ców na zebranie przedofertowe.

W przypadku dokonania modyfikacji SIWZ zamawiajàcy zobowiàzany jest
przed∏u˝yç termin sk∏adania ofert w celu umo˝liwienia wykonawcom uwzgl´dnie-
nia tych zmian w przygotowywanych ofertach. 

Wi´cej o wyjaÊnianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przed∏u˝a-
niu terminu sk∏adania ofert pisaliÊmy wczeÊniej.

Sporzàdzanie oferty

Wykonawca zapoznaje si´ z SIWZ oraz z otrzymanymi wyjaÊnieniami i dostosowu-
je swojà ofert´ do potrzeb zamawiajàcego okreÊlonych w tych dokumentach. 

Wniesienie wadium

Przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wyko-
nawca wnosi wadium – jeÊli jest wymagane.
Wnoszàc wadium, wykonawca winien ˝àdaç
wydania poÊwiadczenia jego wniesienia. 

Wi´cej o wadium by∏a mowa wczeÊniej.

Z∏o˝enie oferty oraz dokumentów 
podmiotowych

Wykonawca sk∏ada ofert´ w miejscu okreÊlonym w SIWZ, w terminie sk∏adania
ofert. Mo˝e, a nawet powinien, ˝àdaç od zamawiajàcego wydania pisemnego po-
Êwiadczenia z∏o˝enia oferty. 
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Wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´. W przypadku z∏o˝enia wi´cej ni˝
jednej oferty musi zostaç wykluczony z post´powania.

Wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ wariantowà jedynie wówczas, gdy zama-
wiajàcy wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç z∏o˝enia takiej oferty. Zamawia-
jàcemu wolno dopuÊciç sk∏adanie ofert wariantowych w sytuacji, gdy cena nie jest
jedynym kryterium wyboru oferty. 

Podobnie wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ cz´Êciowà, gdy zamawiajàcy
wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych. Zamawiajàcy

mo˝e dopuÊciç sk∏adanie ofert cz´Êciowych je˝eli
przedmiot zamówienia jest podzielny, przy czym za-
mawiajàcy ma prawo okreÊliç maksymalnà liczb´ cz´-
Êci, na jakie oferta mo˝e byç z∏o˝ona. 

Wraz z ofertà wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie
o spe∏nianiu warunków podmiotowych oraz dokumen-
ty podmiotowe. Zwykle wymaga si´ ∏àcznego opako-
wania oferty i dokumentów podmiotowych. 

Sk∏adana przez wykonawc´ oferta:
� musi byç z∏o˝ona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci 

– postaç elektroniczna dopuszczalna jest za wyraênym przyzwoleniem zama-
wiajàcego,

� musi odpowiadaç treÊci SIWZ,
� z∏o˝ona po terminie musi byç zwrócona wykonawcy bez otwierania po up∏ywie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
� mo˝e byç przez wykonawc´ zmieniona lub wycofana przed up∏ywem terminu

sk∏adania ofert.

Przyj´cie wadium i oferty

Zamawiajàcy musi zapewniç ka˝demu wykonawcy mo˝liwoÊç swobodnego z∏o˝e-
nia wadium i oferty. Miejsce sk∏adania ofert winno byç dok∏adnie wskazane,
a ewentualna ochrona obiektu uprzedzona o planowanych wejÊciach wykonawców.
JeÊli miejsce z∏o˝enia wadium jest inne, ni˝ miejsce z∏o˝enia oferty (np. kasa zama-
wiajàcego), nale˝y tak zorganizowaç ten etap post´powania, aby umo˝liwiç wyko-
nawcom, przychodzàcym zwykle „za pi´ç dwunasta”, z∏o˝enie wadium i oferty. Od
momentu przyj´cia oferty zamawiajàcy jest odpowiedzialny za jej bezpieczeƒstwo,
w szczególnoÊci za to, aby pozosta∏a nienaruszona do sesji otwarcia ofert oraz zo-
sta∏a otwarta dopiero w trakcie otwarcia ofert.

Wykonawca jest zwiàzany z∏o˝onà ofertà poczàwszy od up∏ywu terminu sk∏ada-
nia ofert przez okres wskazany w SIWZ, jednak nie d∏u˝ej ni˝:
� 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝o-

nà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug
5 000 000 euro;

� 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝ okreÊlona wy˝ej.
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PRZYK¸AD

JeÊli zamawiajàcy okreÊli∏ termin sk∏adania ofert na dzieƒ 13 maja 2004 r. do
godziny 11.00, oznacza to, i˝ wraz z up∏ywem tego terminu wadium wniesione
w pieniàdzu winno byç zaksi´gowane na koncie zamawiajàcego. W odniesieniu
do wadium wnoszonego w postaci gwarancji bankowej wskazaç nale˝y na ko-
niecznoÊç dor´czenia orygina∏u gwarancji zamawiajàcemu przed up∏ywem ter-
minu sk∏adania ofert.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert:
1) jest jawne,
2) nast´puje w dniu sk∏adania ofert bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich sk∏a-

dania,
3) bezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà zamierza

przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia,
4) podczas otwarcia ofert zamawiajàcy podaje do wiadomoÊci osób uczestniczà-

cych w sesji otwarcia ofert:
� nazwy (firmy),
� adresy wykonawców,
� cen´ oferty,
� termin wykonania zamówienia,
� okres gwarancji,
� warunki p∏atnoÊci.

Informacje te przekazuje si´ niezw∏ocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

Badanie i ocena ofert

W przetargu nieograniczonym zamawiajàcy jednoczeÊnie dokonuje badania pod-
staw do wykluczenia wykonawcy z post´powania oraz podstaw do odrzucenia z∏o-
˝onej oferty.

W trakcie przeprowadzania badania i oceny ofert dopuszczalne jest, na ˝àdanie za-
mawiajàcego, sk∏adanie wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci oferty, oraz poprawianie przez
zamawiajàcego, w sposób opisany w Pzp, b∏´dów rachunkowych zawartych w ofercie.

Niedopuszczalne sà negocjacje treÊci z∏o˝onej oferty i dokonywanie jakichkol-
wiek innych zmian w ofercie ni˝ poprawa b∏´dów rachunkowych i/lub oczywistych
omy∏ek pisarskich.

Zamawiajàcy mo˝e odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towarów pochodzàcych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw, z którymi Unia Europejska
zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców nie przekracza 50%. 

W celu badania i oceny ofert zamawiajàcy dokonuje przeliczenia ceny oferty nie-
podlegajàcej odrzuceniu z uwagi na okolicznoÊci wskazane w zdaniu poprzednim,
odejmujàc od ceny przedstawionej w ofercie 3% ceny oferty. 
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Zamawiajàcy otrzyma∏ 3 oferty na podk∏ady kolejowe. Dwie pochodzà od wyko-
nawców krajowych, a wykonawcy deklarujà w ofertach wykonanie zamówienia
z 50% udzia∏em d´biny krajowej. Trzecia jest z∏o˝ona przez wykonawc´ fran-
cuskiego i bazuje w ca∏oÊci na drzewie egzotycznym pochodzàcym z Brazylii.
Zamawiajàcy mo˝e rozstrzygnàç post´powanie na dwa sposoby: odrzuciç ofert´
z∏o˝onà przez wykonawc´ francuskiego lub odjàç 3% ceny od cen przedstawio-
nych przez krajowych wykonawców i tak uzyskane ceny porównaç z cenà oferty
z∏o˝onej przez wykonawc´ francuskiego.

Odrzucenie oferty

Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1) jest niezgodna z ustawà,
2) jej treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ,
3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

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

o udzielenie zamówienia,
6) zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na poprawiç na

podstawie przepisów Pzp lub b∏´dy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi∏ si´

na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.

NiezgodnoÊç oferty z ustawà powoduje koniecznoÊç jej odrzucenia. Niezgod-
noÊç mo˝e byç rozpatrywana na kilku ró˝nych p∏aszczyznach. Przyk∏adem oferty
sprzecznej z ustawà mo˝e byç oferta dodatkowa zawierajàca cen´ wy˝szà od pier-
wotnie przedstawionej w ofercie.

KoniecznoÊç odrzucenia oferty, której treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ jest po-
zornie oczywista i nie wymaga komentarza. Nale˝y zwróciç jednak uwag´, ˝e jaka-
kolwiek niezgodnoÊç treÊci oferty ze specyfikacjà spowoduje koniecznoÊç jej odrzu-
cenia. Tak wi´c nale˝y bardzo ostro˝nie sporzàdzaç dokument (SIWZ) stanowiàcy
podstaw´ z∏o˝enia oferty.

Czynami nieuczciwej konkurencji sà, zgodnie z definicjà zawartà w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3), dzia∏ania sprzeczne z prawem lub do-
brymi obyczajami, je˝eli zagra˝ajà lub naruszajà interes innego przedsi´biorcy lub
klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji sà w szczególnoÊci: wprowadzajàce w b∏àd
oznaczenie przedsi´biorstwa, fa∏szywe lub oszukaƒcze oznaczenie pochodzenia
geograficznego towarów albo us∏ug, wprowadzajàce w b∏àd oznaczenie towarów

136



lub us∏ug, naruszenie tajemnicy przedsi´biorstwa, nak∏anianie do rozwiàzania lub
niewykonania umowy, naÊladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe
zachwalanie, utrudnianie dost´pu do rynku, przekupstwo osoby pe∏niàcej funkcj´
publicznà, a tak˝e nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu
sprzeda˝y lawinowej. Przez utrudnianie dost´pu do rynku rozumie si´ m.in.
sprzeda˝ towarów lub us∏ug poni˝ej kosztów ich wytworzenia lub Êwiadczenia
albo ich odsprzeda˝ poni˝ej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsi´-
biorców. 

PRZYK¸AD

Wykonawca zastrzeg∏ jako tajemnic´ przedsi´biorstwa informacje zawarte w od-
pisie z Krajowego Rejestru Karnego. Zamawiajàcy winien odrzuciç t´ ofert´
z uwagi na fakt, ̋ e nie mo˝na objàç tajemnicà przedsi´biorstwa informacji uzna-
wanych za ustawowo jawne.

Podstawà do odrzucenia oferty jest ra˝àco niska cena zaoferowanego przedmio-
tu zamówienia. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e ustawodawca wyodr´bni∏ t´ sytuacj´
w osobnym od poprzedniego punkcie, co wskazuje, ˝e poj´cie ra˝àco niskiej ceny
nie zawsze b´dzie rozpatrywane w kontekÊcie czynu nieuczciwej konkurencji. 

Przyczynà wyraênie ni˝szej ceny mo˝e byç albo nieuczciwa konkurencja, albo
nierzetelnoÊç kalkulacji, co grozi niew∏aÊciwym wykonaniem zamówienia w przy-
sz∏oÊci, albo przewaga konkurencyjna danego wykonawcy, wynikajàca np. z lep-
szych (taƒszych) technologii, co oczywiÊcie powinno byç, odwrotnie ni˝ w poprzed-
nich przypadkach, powodem wyboru tej w∏aÊnie oferty. 

Niedopuszczalne jest automatyczne uznawanie za ra˝àco niskie i odrzucanie
ofert o cenach poni˝ej pewnego poziomu bez dania wykonawcom mo˝liwoÊci
wykazania, ˝e ich oferta jest rzetelna. Stàd ustawodawca, przed odrzuceniem takiej
oferty, nakazuje zamawiajàcemu zwrócenie si´ do wykonawcy o wyjaÊnienia.
Obowiàzek wykazania, ˝e cena nie jest ra˝àco niska spoczywa na wykonawcy. 
JeÊli udzielone wyjaÊnienia, wg zamawiajàcego, potwierdzà, i˝ cena jest ra˝àco ni-
ska lub gdy wykonawca nie udzieli wyjaÊnieƒ, zamawiajàcy jest obowiàzany ofert´
takà odrzuciç. O odrzuceniu oferty z ra˝àco niskà cenà, w post´powaniu, w którym
jedynym kryterium jest cena, muszà byç zawiadomieni: Prezes UZP i Komisja
Europejska.

Ofert´ z∏o˝onà przez wykonawc´ podlegajàcego wykluczeniu z post´powania na
podstawie art. 24 Pzp, uznaje si´ za odrzuconà. Zamawiajàcy ma obowiàzek doko-
naç czynnoÊci odrzucenia takiej oferty.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e odrzucenie oferty z uwagi na fakt b∏´dnie obliczo-
nej ceny, nastàpiç mo˝e dopiero po stwierdzeniu przez zamawiajàcego, ˝e nie 
da si´ naprawiç tego b∏´du poprzez poprawienie wyliczenia ceny na podstawie
wskazanych przez ustawodawc´ metod poprawy omy∏ek rachunkowych (art. 88
Pzp). 
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Szczegó∏owe unormowanie zakresu poprawy b∏´dów rachunkowych by∏o nie-
zb´dne z uwagi na koniecznoÊç odrzucania w przesz∏oÊci bardzo konkurencyjnych
ofert tylko z tego powodu, ˝e zawiera∏y one jakàÊ omy∏k´ w obliczenia ceny. 

Przyk∏adem oferty niewa˝nej na podstawie odr´bnych przepisów jest z∏o˝enie
oferty niepodpisanej (art. 78 k.c.). Do zachowania wymaganej przepisami art. 82
Pzp formy pisemnej konieczny jest w∏asnor´czny podpis osoby sk∏adajàcej ofert´ na

dokumencie obejmujàcym treÊç oferty, która de facto
stanowi oÊwiadczenie woli.

O odrzuceniu ofert zamawiajàcy jest zobowiàzany
równoczeÊnie zawiadomiç wszystkich uczestników po-
st´powania. KoniecznoÊç równoczesnego zawiadomie-
nia podyktowana jest faktem, ˝e jeÊli zamawiajàcy ro-
bi∏by to w ró˝nych terminach w odniesieniu do ró˝nych
ofert, bieg terminu na z∏o˝enie Êrodka odwo∏awczego
by∏by w ka˝dym przypadku inny, co powodowa∏oby do-
datkowe komplikacje w post´powaniu odwo∏awczym. 

Przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà

W razie wystàpienia szczególnych okolicznoÊci zamawiajàcy mo˝e jeden raz zwró-
ciç si´ do wykonawców z proÊbà o przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà. Mo˝e to
zrobiç jeden raz, nie póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà
i o nie wi´cej ni˝ 30 dni. 

Wykonawca mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà, wraz
z przed∏u˝eniem wa˝noÊci wadium lub wniesieniem nowego wadium na przed∏u˝o-
ny okres (je˝eli by∏o wymagane wadium) lub odmówiç wyra˝enia zgody na prze-
d∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà bez utraty wadium.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Podstawà do dokonania wyboru sà okreÊlone w SIWZ kryteria oceny ofert.
Kryteria, co do zasady, sà kryteriami przedmiotowymi. Dla dokonania wyboru

oferty najkorzystniejszej wystarczy, ˝e zostanie z∏o˝ona tylko jedna oferta niepod-
legajàca odrzuceniu.

Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ̋ e dwie lub wi´-
cej ofert przedstawiajà:
� w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium wyboru – takà samà cen´ – za-

mawiajàcy wzywa do z∏o˝enia ofert dodatkowych, w których wykonawcy nie
mogà zaoferowaç wy˝szej ceny od przedstawionej w ofercie,

� w przypadku, gdy cena nie by∏a jedynym kryterium wyboru oferty – taki sam bi-
lans ceny i innych opisanych w SIWZ kryteriów – zamawiajàcy spoÊród tych
ofert wybiera ofert´ z ni˝szà cenà.
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O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie
wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamówienia
sektorowego oraz Prezesa UZP, za pomocà formularza umiesz-
czonego na stronie internetowej UZP, podajàc nazw´ (firm´)
i adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano oraz jej cen´. 

Zawarcie umowy

Zamawiajàcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
jest zobowiàzany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Ustawodawca okreÊli∏ w przepisach termin za-
warcia umowy jako:
� nie krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
� nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà.

Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wy-
brana, uchyla si´ od zawarcia umowy lub nie wno-
si wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wyko-
nania umowy (o ile zamawiajàcy w ogóle ˝àda∏
tego zabezpieczenia), zamawiajàcy wybiera ofert´
najkorzystniejszà spoÊród pozosta∏ych nieodrzu-
conych ofert (je˝eli takie sà), bez przeprowadzania
ich ponownej oceny. 

Wraz z zawarciem umowy koƒczy si´ post´po-
wanie o zamówienie sektorowe.

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia

Niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajà-
cy ma obowiàzek sporzàdziç og∏oszenie o udzieleniu zamówienia i przekazaç je:
� Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych, 
� Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a nast´pnie równie˝

Prezesowi UZP – gdy wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi
– 130 000 euro.

Szerzej na ten temat w dalszej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Uniewa˝nienie post´powania

Zamawiajàcy uniewa˝nia w ca∏oÊci lub w cz´Êci post´powanie o udzielenie zamó-
wienia, je˝eli:
1) nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e prze-

znaczyç na sfinansowanie zamówienia;
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3) w przypadkach, gdy wykonawcy zostali wezwani do z∏o˝enia ofert dodatko-
wych, zosta∏y z∏o˝one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

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

5) post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy zawiada-
mia równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamó-
wienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia z przyczyn
le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty niepodle-

gajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie odszkodowaw-
cze o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post´-
powaniu, w szczególnoÊci kosztów przygotowania oferty. 

Uniewa˝nienie post´powania, podobnie jak zawarcie
umowy, stanowi zakoƒczenie post´powania o zamówienie
sektorowe. 

3. Przetarg ograniczony

3.1. Ogólna charakterystyka

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na
publiczne og∏oszenie o zamówieniu, wykonawcy sk∏adajà wnioski o dopuszczenie
do udzia∏u w przetargu, a oferty mogà sk∏adaç wykonawcy wybrani przez zamawia-
jàcego i zaproszeni do sk∏adania ofert.

Pierwszy etap przetargu ograniczonego polega na kwalifikowaniu wykonawców
w oparciu o postawione wykonawcom w og∏oszeniu wymagania podmiotowe. Pzp
pos∏uguje si´ sformu∏owaniami „warunki udzia∏u w post´powaniu” oraz „najwy˝-
sza ocena spe∏niania warunków”. Oznacza to, ˝e do oceny wiarygodnoÊci wyko-
nawców zamawiajàcy musi stosowaç okreÊlone wczeÊniej przez siebie „warunki
udzia∏u”. Warunki te to nic innego, jak znane na Êwiecie qualification criteria czyli
„kryteria kwalifikacji”. Poj´cie to obejmuje wszelkie wymagania podmiotowe,
stawiane zarówno w postaci warunków, jak i kryteriów.

Stosowanie tak rozumianych kryteriów kwalifikacji jest powszechne w procedu-
rach mi´dzynarodowych oraz procedurach narodowych w wielu krajach. Wymo-
giem jest jednak oddzielenie kryteriów kwalifikacji wykonawcy od kryteriów oce-
ny z∏o˝onej przez niego oferty. Oznacza to, ˝e przy ocenie ofert zakwalifikowanych
do post´powania wykonawców (na podstawie kryteriów kwalifikacji) w kolejnym
etapie post´powania nie wolno braç pod uwag´ ich cech podmiotowych. Stàd, wpro-
wadzony do Pzp, zakaz stosowania do oceny ofert kryteriów odnoszàcych si´ do
w∏aÊciwoÊci wykonawcy. Natomiast dopuszczenie stosowania kryteriów kwalifikacji
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na wst´pnym etapie post´powania, w celu wy∏onienia tzw. „short listy” wykonaw-
ców, nie k∏óci si´ z przyj´tymi standardami mi´dzynarodowymi.

Obydwa rodzaje kryteriów winny byç podobnie stosowane: zamawiajàcy powi-
nien podaç nie tylko ich znaczenie (procentowe), ale i opis sposobu oceny, dà˝àc do
maksymalnej precyzji i obiektywizacji oceny. Kryteria kwalifikacji pozwalajà upo-
rzàdkowaç wykonawców od najbardziej do najmniej wiarygodnych, co jest istotne
w sytuacji, gdy warunki minimalne spe∏nia wi´ksza liczba wykonawców, ni˝ ma zo-
staç zaproszona do sk∏adania ofert. W takiej sytuacji zamawiajàcy winien zaprosiç
okreÊlonà wczeÊniej w og∏oszeniu liczb´ najbardziej wiarygodnych wykonawców. 

PRZYK¸AD

W post´powaniu o zamówienie sektorowe zamawiajàcy okreÊli∏ nast´pujàce wa-
runki udzia∏u w post´powaniu: 
1) wykonaç w ciàgu ostatnich 3 lat obrotowych co najmniej 3 podobne zamówie-

nia o zakresie, z∏o˝onoÊci i wartoÊci zbli˝onej do niniejszego zamówienia. Za
zamówienia podobne zamawiajàcy uwa˝a (...),

2) legitymowaç si´ udokumentowanym dost´pem do Êrodków finansowych w wy-
sokoÊci (...).

Do dalszego udzia∏u w post´powaniu zostanie zakwalifikowanych 5 wykonaw-
ców, którzy spe∏niajà warunki opisane w pkt 1) i 2) i legitymujàcych si´ najwi´k-
szà iloÊcià zamówieƒ, o których mowa w pkt 1).

3.2. Przes∏anki zastosowania

Pzp, wzorem Dyrektyw Unii Europejskiej, zrównuje przetarg ograniczony z nie-
ograniczonym. Oznacza to, i˝ jest on – obok przetargu nieograniczonego – trybem
podstawowym przy udzielaniu zamówieƒ sektorowych, którego zastosowanie nie
wymaga zaistnienia jakichkolwiek specjalnych okolicznoÊci.

3.3. Przebieg post´powania
Og∏oszenie przetargu ograniczonego

Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu, publikujàc og∏oszenie na takich samych zasadach, jak w przypadku prze-
targu nieograniczonego, a wi´c:
� w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie – zawsze;
� na stronie internetowej zamawiajàcego – zawsze, gdy zamawiajàcy posiada takà

stron´;
� w Dz. Urz. UE i w BZP;
� w ogólnopolskim dzienniku lub czasopiÊmie – je˝eli wartoÊç zamówienia prze-

kracza 5 000 000 euro w przypadku dostaw lub us∏ug albo 10 000 000 euro
w przypadku robót budowlanych, a zamawiajàcy nie uzyska∏ Êwiadectwa zgod-
noÊci stosowanych przez siebie procedur z ustawà oraz prawem UE.
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Najwa˝niejszym elementem og∏oszenia sà kryteria kwalifikacji oraz dokumenty
podmiotowe. Zamawiajàcy ju˝ na tym etapie post´powania winien ˝àdaç z∏o˝enia

dokumentów podmiotowych, bez nich bo-
wiem niemo˝liwa jest rzeczywista kwali-
fikacja wykonawców. Kwalifikacja ta do-
konywana jest w oparciu o zdefiniowane
i podane do wiadomoÊci zainteresowanych
kryteria kwalifikacji. Zapraszajàc wybra-
nych wykonawców do sk∏adania ofert,
zamawiajàcy nie powtarza w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia podmio-
towych warunków udzia∏u w post´powa-
niu ani te˝ nie ˝àda dokumentów podmio-

towych. Dlatego zamawiajàcy powinien za˝àdaç do∏àczenia do wniosków o dopusz-
czenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym dokumentów podmiotowych. 

W og∏oszeniu zamawiajàcy okreÊla liczb´ wykonawców, których zaprosi do
sk∏adania ofert. Liczba ta powinna zapewniaç konkurencj´. Powinna te˝ zapewniaç
wybór najkorzystniejszej oferty. Pzp precyzuje, i˝ liczba ta nie mo˝e byç mniejsza
ni˝ 5 i wi´ksza ni˝ 20. 

Wi´cej o zasadach publikacji i zawartoÊci og∏oszeƒ zawarte jest w poprzedniej
cz´Êci niniejszego Poradnika.

Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu 
ograniczonym

Podstawowym terminem sk∏adania wniosków jest 37 dni od dnia przekazania og∏o-
szenia: UOPWE i Prezesowi UZP. Termin winien byç liczony od dnia przekazania
og∏oszenia, nie od jego publikacji.

Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e wy-
znaczyç krótszy termin sk∏adania wniosków, jednak˝e nie krótszy ni˝ 15 dni. W ta-
kiej sytuacji zamawiajàcy zobowiàzany jest do przekazania og∏oszenia UOPWE
i Prezesowi UZP „szybkà Êcie˝kà”, tzn. za pomocà faksu lub drogà elektronicznà.

Z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu

Wykonawca czyta og∏oszenie i podejmuje decyzj´ o udziale (bàdê nie) w przetargu.
W przypadku decyzji pozytywnej, przygotowuje wniosek o dopuszczenie do udzia-
∏u w przetargu ograniczonym. Wniosek nale˝y sporzàdziç zgodnie z wymaganiami
zamawiajàcego, pami´tajàc o tym, aby wykazaç w nim spe∏nianie warunków pod-
miotowych postawionych przez zamawiajàcego w og∏oszeniu.

Kwalifikacja wykonawców

Na podstawie analizy wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu i za∏àczonych
dokumentów podmiotowych zamawiajàcy dokonuje kwalifikacji wykonawców.
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Pierwszym etapem kwalifikacji jest ocena spe∏niania wa-
runków podmiotowych. W sytuacji, gdy liczba spe∏niajàcych
warunki jest mniejsza od przewidzianej w og∏oszeniu liczby za-
proszonych, zamawiajàcy poprzestaje na ocenie spe∏niania wa-
runków i kwalifikuje do dalszego post´powania wszystkich,
którzy spe∏niajà postawione warunki.

Je˝eli liczba wykonawców spe∏niajàcych warunki jest wi´k-
sza od przewidzianej liczby zaproszonych, zamawiajàcy, stosu-
jàc podane w og∏oszeniu kryteria kwalifikacji, wybiera spoÊród
nich okreÊlonà w og∏oszeniu liczb´ najlepszych wykonawców. 

Zaproszenie do sk∏adania ofert

Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców zakwalifikowanych zgod-
nie z opisem zamieszczonym w poprzednim punkcie.

Wraz z zaproszeniem zamawiajàcy przekazuje specyfikacj´ istotnych warunków
zamówienia. W SIWZ pomija si´ warunki podmiotowe i ˝àdanie z∏o˝enia dokumen-
tów podmiotowych z w uwagi na fakt dokonania wczeÊniejszej weryfikacji podmio-
tów ubiegajàcych si´ o wykonanie zamówienia. W zaproszeniu nale˝y powo∏aç si´
na og∏oszenie o przetargu (podaç dzieƒ i miejsce publikacji og∏oszenia).

Termin sk∏adania ofert

Podstawowym terminem sk∏adania ofert w przetargu ograniczonym jest 40 dni od
dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert. 

Termin sk∏adania ofert wynosi nie mniej ni˝ 40 dni z mo˝liwoÊcià skrócenia do
37 dni, lub 10 dni, a za zgodà wszystkich wykonawców mo˝e byç to termin do-
wolny, o ile okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sek-
torowych zawiera∏o zaproszenie do ubiegania si´ i zosta∏o przekazane co najmniej
na 52 dni przed dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu UOPWE i Prezesowi
UZP.

Zamawiajàcy mo˝e równie˝ wyznaczyç krótszy termin sk∏adania ofert, nie krót-
szy jednak, ni˝ 10 dni w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. 

Nale˝y w tym miejscu przestrzec zamawiajà-
cych przed zbyt pochopnym i zbyt du˝ym skraca-
niem terminu sk∏adania ofert. Wyznaczajàc ten ter-
min, nale˝y wziàç pod uwag´ czas niezb´dny dla
prawid∏owego merytorycznego opracowania oferty
(wybór przedmiotu oferty, poddostawców, podwy-
konawców itp.), kalkulacji ceny, zebrania wyma-
ganych dokumentów (innych, ni˝ podmiotowe),
a tak˝e jej zatwierdzenia i podpisania przez upo-
wa˝nione organy wykonawcy. Wiele przyk∏adów
wskazuje na to, ̋ e „szybki przetarg” jest najd∏u˝szà
formà dochodzenia do zawarcia umowy, gdy˝, na
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skutek zbyt krótkich terminów, wykonawcy nie sà w stanie przygotowaç odpowied-
nich ofert, co skutkuje uniewa˝nieniem przetargu.

WyjaÊnienia SIWZ i przed∏u˝anie terminu sk∏adania ofert

W sytuacji, gdy SIWZ zawiera b∏´dy, jest niejasna lub niepe∏na winno nastàpiç jej
uzupe∏nienie, wyjaÊnienie lub poprawienie. Mo˝e si´ to dokonaç na kilka sposobów:
� zamawiajàcy mo˝e dokonaç zmiany SIWZ, jeÊli sam stwierdzi, ˝e jest to nie-

zb´dne dla w∏aÊciwego udzielenia zamówienia,
� wykonawca mo˝e poprosiç o udzielenie wyjaÊnieƒ odnoÊnie SIWZ, a zamawia-

jàcy musi ich udzieliç, o ile proÊba wykonawcy wp∏ynie do zamawiajàcego na co
najmniej 6 dni przed terminem sk∏adania ofert; je˝eli wp∏ynie póêniej, wówczas
zamawiajàcy mo˝e udzieliç wyjaÊnieƒ, ale ju˝ nie ma takiego obowiàzku,

� w celu udzielenia wyjaÊnieƒ zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie przedofertowe.

W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiajàcy zobowiàzany jest przed∏u˝yç ter-
min sk∏adania ofert celem umo˝liwienia wykonawcom uwzgl´dnienia tych zmian. 

PRZYK¸AD

Zamawiajàcy opisa∏ w SIWZ sposób obliczenia ceny oferty wskazujàc na ko-
niecznoÊç podania ceny rycza∏towej. W projekcie umowy stanowiàcym cz´Êç
SIWZ napisa∏, i˝ rozliczenie nast´powaç b´dzie w oparciu o kosztorys ofertowy
do∏àczony do oferty. Wykonawca winien skierowaç do zamawiajàcego pytanie,
o jaki typ wynagrodzenia chodzi i poprosiç o skorygowanie SIWZ.

Wi´cej o wyjaÊnianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przed∏u˝a-
niu terminu sk∏adania ofert pisaliÊmy we wczeÊniejszej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Sporzàdzanie oferty

Wykonawca zapoznaje si´ z SIWZ oraz z otrzymanymi wyjaÊnieniami i dostosowu-
je swojà ofert´ do potrzeb zamawiajàcego okreÊlonych w tych dokumentach. 

Wniesienie wadium

Przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wykonawca
wnosi wadium – jeÊli jest wymagane. Wnoszàc wa-
dium, wykonawca winien ˝àdaç wydania poÊwiad-
czenia jego wniesienia. Wi´cej o wadium pisaliÊmy
we wczeÊniejszej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Z∏o˝enie oferty

Wykonawca sk∏ada ofert´ w miejscu okreÊlonym
w SIWZ, w terminie sk∏adania ofert. Mo˝e, a nawet

144



powinien, ˝àdaç od zamawiajàcego wydania pisemnego poÊwiadczenia z∏o˝enia
oferty. 

Wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´. W przypadku z∏o˝enia wi´cej ni˝
jednej oferty musi zostaç wykluczony z post´powania.

Wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ wariantowà jedynie wówczas, gdy zama-
wiajàcy wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç z∏o˝enia takiej oferty. Zamawiajà-
cemu wolno dopuÊciç sk∏adanie ofert wariantowych jedynie w sytuacji, gdy cena nie
jest jedynym kryterium wyboru oferty. 

Podobnie wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ cz´Êciowà, gdy zamawiajàcy
wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych. Zamawiajàcy
mo˝e dopuÊciç sk∏adanie ofert cz´Êciowych je˝eli przedmiot zamówienia jest po-
dzielny, przy czym zamawiajàcy ma prawo okreÊliç maksymalnà liczb´ cz´Êci, na
jakie oferta mo˝e byç z∏o˝ona.

Sk∏adana przez wykonawc´ oferta:
� musi byç z∏o˝ona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci 

– postaç elektroniczna dopuszczalna jest za wyraênym przyzwoleniem zama-
wiajàcego,

� musi odpowiadaç treÊci SIWZ,
� z∏o˝ona po terminie musi byç zwrócona wykonawcy bez

otwierania po up∏ywie terminu przewidzianego na wnie-
sienie protestu,

� mo˝e byç przez wykonawc´ zmieniona lub wycofana
przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

Przyj´cie wadium i oferty

Zamawiajàcy winien zapewniç ka˝demu wykonawcy mo˝liwoÊç swobodnego z∏o-
˝enia wadium i oferty. Miejsce sk∏adania ofert winno byç dok∏adnie wskazane,
a ewentualna ochrona obiektu uprzedzona o planowanych wejÊciach wykonawców.
JeÊli miejsce z∏o˝enia wadium jest inne, ni˝ miejsce z∏o˝enia oferty (np. kasa zama-
wiajàcego), nale˝y tak zorganizowaç ten etap post´powania, aby umo˝liwiç wyko-
nawcom, przychodzàcym zwykle „za pi´ç dwunasta”, z∏o˝enie wadium i oferty. Od
momentu przyj´cia oferty zamawiajàcy jest odpowiedzialny za jej bezpieczeƒstwo,
w szczególnoÊci za to, aby pozosta∏a nienaruszona do sesji otwarcia ofert oraz zosta-
∏a otwarta dopiero w trakcie otwarcia ofert.

Wykonawca jest zwiàzany z∏o˝onà ofertà poczàwszy od up∏ywu
terminu sk∏adania ofert przez okres wskazany w SIWZ, jednak nie
d∏u˝ej ni˝:
� 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych prze-

kracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000
euro, a dla dostaw lub us∏ug 5 000 000 euro;

� 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝ okreÊlona
wy˝ej. 
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Otwarcie ofert

Otwarcie ofert:
1) jest jawne,
2) nast´puje w dniu sk∏adania ofert bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich sk∏a-

dania,
3) bezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà zamierza

przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia,
4) podczas otwarcia ofert zamawiajàcy podaje do wiadomoÊci osób uczestniczà-

cych w sesji otwarcia ofert:
� nazwy (firmy),
� adresy wykonawców,
� cen´ oferty,
� termin wykonania zamówienia,
� okres gwarancji,
� warunki p∏atnoÊci.

Informacje te przekazuje si´ niezw∏ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Badanie i ocena ofert

W trybie przetargu ograniczonego, z uwagi na fakt, ˝e kwalifikacja wykonawców
zosta∏a ju˝ przeprowadzona na etapie wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu, na obecnym etapie zamawiajàcy dokonuje jedynie badania i oceny z∏o˝o-
nych ofert.

W trakcie przeprowadzania badania i oceny ofert dopuszczalne jest sk∏adanie wy-
jaÊnieƒ, na ˝àdanie zamawiajàcego, dotyczàcych treÊci oferty, poprawianie przez za-
mawiajàcego, w sposób opisany w Pzp, b∏´dów rachunkowych zawartych w ofercie.

Niedopuszczalne sà negocjacje treÊci z∏o˝onej oferty i dokonywanie innych zmian
w ofercie ni˝ poprawa b∏´dów rachunkowych i/lub oczywistych omy∏ek pisarskich.

Zamawiajàcy mo˝e odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towarów pochodzàcych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw, z którymi Unia Europejska
zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców nie przekracza 50%. 

W celu badania i oceny ofert zamawiajàcy dokonuje przeliczenia ceny oferty nie-
podlegajàcej odrzuceniu z uwagi na okolicznoÊci wskazane w zdaniu poprzednim,
odejmujàc od ceny przedstawionej w ofercie 3% ceny oferty.

Odrzucenie oferty

Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1) jest niezgodna z ustawà;
2) jej treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ;
3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

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

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

podstawie przepisów Pzp lub b∏´dy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi∏ si´

na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.

Szczegó∏owe omówienie poszczególnych przes∏anek odrzucenia oferty zosta∏o
zamieszczone przy opisie przebiegu post´powania w przetargu nieograniczonym. 

O odrzuceniu ofert, zamawiajàcy jest zobowiàzany równoczeÊnie zawiadomiç
wszystkich uczestników post´powania. KoniecznoÊç równoczesnego zawiadomie-
nia podyktowana jest faktem, ˝e jeÊli zamawiajàcy robi∏by to w ró˝nych terminach
w odniesieniu do ró˝nych ofert, bieg terminu na z∏o˝enie Êrodka odwo∏awczego by∏-
by w ka˝dym przypadku inny, co powodowa∏oby dodatkowe komplikacje w post´-
powaniu odwo∏awczym.

Przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà

W razie wystàpienia szczególnych okolicznoÊci zamawiajàcy mo˝e jeden raz zwró-
ciç si´ do wykonawców z proÊbà o przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà. Mo˝e to
zrobiç jeden raz, nie póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà
i o nie wi´cej ni˝ 30 dni. 

Wykonawca mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà, wraz
z przed∏u˝eniem wa˝noÊci wadium lub wniesieniem nowego wadium na przed∏u˝o-
ny okres (je˝eli by∏o wymagane wadium) lub odmówiç wyra˝enia zgody na prze-
d∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà bez utraty wadium.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Podstawà do dokonania wyboru sà okreÊlone w SIWZ kryteria oceny ofert.
Kryteria, co do zasady, sà kryteriami przedmiotowymi. Dla dokonania wyboru

oferty najkorzystniejszej wystarczy, ˝e zostanie z∏o˝ona tylko jedna oferta niepod-
legajàca odrzuceniu. 

Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ̋ e dwie lub wi´-
cej ofert przedstawiajà:
� w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium wyboru – takà samà cen´ – za-

mawiajàcy wzywa do z∏o˝enia ofert dodatkowych, w których wykonawcy nie
mogà zaoferowaç wy˝szej ceny od przedstawionej w ofercie,

� w przypadku, gdy cena nie by∏a jedynym kryterium wyboru oferty – taki sam
bilans ceny i innych opisanych w SIWZ kryteriów – zamawiajàcy spoÊród tych
ofert wybiera ofert´ z ni˝szà cenà.
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O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawców, którzy
ubiegali si´ o udzielenie zamówienia oraz Prezesa UZP, za pomocà formularza
umieszczonego na stronie internetowej UZP, podajàc nazw´ (firm´) i adres wyko-
nawcy, którego ofert´ wybrano, oraz jej cen´.

Zawarcie umowy

Zamawiajàcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty jest zobowiàzany do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca okreÊli∏
w przepisach termin zawarcia umowy jako:
� nie krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
� nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà.

Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umo-
wy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy (o ile
zamawiajàcy w ogóle ˝àda∏ tego zabezpieczenia), zamawiajàcy wybiera ofert´ naj-
korzystniejszà spoÊród pozosta∏ych nieodrzuconych ofert (je˝eli takie sà), bez prze-
prowadzania ich ponownej oceny. 

Wraz z zawarciem umowy koƒczy si´ post´powanie o zamówienie sektorowe.

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia

Niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajà-
cy ma obowiàzek sporzàdziç og∏oszenie o udzieleniu zamówienia i przekazaç je:
� Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych – gdy wartoÊç zamówienia przekra-

cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro,
� Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a nast´pnie równie˝ Pre-

zesowi UZP – gdy wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 130 000 euro.

Uniewa˝nienie post´powania

Zamawiajàcy uniewa˝nia w ca∏oÊci lub w cz´Êci post´powanie o udzielenie zamó-
wienia, je˝eli:
1) nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏ ˝aden

wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu od wykonawcy niepodlega-
jàcego wykluczeniu, za wyjàtkiem zapytania o cen´, w którym dla rozstrzygni´-
cia post´powania wymagane sà co najmniej 2 oferty niepodlegajàce odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e prze-
znaczyç na sfinansowanie zamówienia;

3) w przypadkach, gdy wykonawcy zostali wezwani do z∏o˝enia ofert dodatko-
wych, zosta∏y z∏o˝one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e prowadzenie post´powa-
nia lub wykonanie zamówienia nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝-
na by∏o wczeÊniej przewidzieç;
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5) post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

PRZYK¸AD

Po dokonaniu oceny ofert zamawiajàcy otrzyma∏ informacj´ o znacznym zmniej-
szeniu kwoty dost´pnych Êrodków finansowych, skutkiem czego wybrana wcze-
Êniej oferta okaza∏a si´ zbyt droga. W tej sytuacji, mimo wczeÊniejszych de-
klaracji posiadania wystarczajàco du˝ej kwoty na sfinansowanie zamówienia,
zmuszony by∏ uniewa˝niç post´powanie.

O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy zawia-
damia równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie za-
mówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia z przyczyn
le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty niepodle-
gajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w post´powaniu, w szczególnoÊci kosztów przygotowania
oferty.

Uniewa˝nienie post´powania, podobnie jak zawarcie umowy, stanowi zakoƒ-
czenie post´powania o zamówienie sektorowe.

4. Negocjacje z og∏oszeniem

4.1. Ogólna charakterystyka

Negocjacje z og∏oszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym
og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy negocjuje warunki umowy w sprawie
zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nast´pnie za-
prasza ich do sk∏adania ofert. Mimo pozornych podobieƒstw do przetargu dwu-
stopniowego znanego z uozp nie nale˝y negocjacji z og∏oszeniem traktowaç jako
odpowiednika tego trybu.

Pierwszy etap negocjacji z og∏oszeniem polega na kwalifikacji wykonawców
przeprowadzanej na analogicznych zasadach, jak w przetargu ograniczonym. Drugi
etap to negocjacje z zakwalifikowanymi wykonawcami, natomiast etap trzeci roz-
poczyna si´ od zaproszenia do sk∏adania ofert i przebiega podobnie, jak w przetar-
gu ograniczonym.

4.2. Przes∏anki zastosowania

Jest to trzeci podstawowy tryb udzielania zamówieƒ sektorowych. Oznacza to, i˝
jest on – obok przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego – trybem,
którego zastosowanie nie wymaga zaistnienia jakichkolwiek specjalnych okolicz-
noÊci.
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4.3. Przebieg post´powania
Og∏oszenie negocjacji

Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu, publikujàc og∏oszenie na takich samych zasadach, jak w przypadku prze-
targu nieograniczonego, a wi´c:
� w miejscu publicznie dost´pnym w swojej siedzibie – zawsze;
� na stronie internetowej zamawiajàcego – zawsze, gdy posiada on takà stron´;
� w Dz. Urz. UE i w BZP; 
� w ogólnopolskim dzienniku lub czasopiÊmie – je˝eli wartoÊç zamówienia prze-

kracza 5 000 000 euro w przypadku dostaw lub us∏ug albo 10 000 000 euro
w przypadku robót budowlanych, a zamawiajàcy nie uzyska∏ Êwiadectwa zgod-
noÊci stosowanych przez siebie procedur z ustawà oraz prawem UE.

Najwa˝niejszym elementem og∏oszenia sà warunki podmiotowe, kryteria kwali-
fikacji oraz dokumenty podmiotowe. Wi´cej na ten temat w punkcie dotyczàcym
og∏oszeƒ o przetargu ograniczonym.

Równie˝ zasady okreÊlania liczby wykonawców, którzy majà zostaç zaproszeni
do post´powania opisane zosta∏y przy omawianiu og∏oszeƒ o przetargu ograniczo-
nym. Jedynà ró˝nicà w stosunku do przetargu ograniczonego jest brak okreÊlenia
maksymalnej liczby zaproszonych oraz podwy˝szenie liczby minimalnej z 5 do 7
w przypadku dostaw i us∏ug o wartoÊci przekraczajàcej 5 000 000 euro i robót bu-
dowlanych o wartoÊci powy˝ej 10 000 000 euro.

W przypadku tego trybu nale˝y jeszcze wyraêniej przestrzec zamawiajàcych
przed okreÊlaniem zbyt niskiej liczby zaproszonych do post´powania. Z powodu
specyfiki post´powania prawdopodobieƒstwo z∏o˝enia odpowiednich ofert przez
zaproszonych do post´powania jest znacznie ni˝sze, ni˝ w przetargu ograniczonym.

Wi´cej o zasadach publikacji i zawartoÊci og∏oszeƒ zawarte jest we wczeÊniej-
szej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu 
oraz kwalifikacja wykonawców

Pierwszy etap negocjacji z og∏oszeniem, polegajàcy na kwalifikacji wykonawców
przebiega identycznie, jak w przypadku przetargu ograniczonego. Do negocjacji
stosuje si´ te same zasady:
� wyznaczania terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-

waniu,
� sk∏adania wniosków,
� kwalifikacji wykonawców.

Zaproszenie do negocjacji

Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców zakwalifikowanych zgodnie
z procedurà opisanà wy˝ej. 
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Wraz z zaproszeniem zamawiajàcy przekazuje SIWZ niezawierajàcà jednak
opisu warunków podmiotowych i dokumentów podmiotowych, z uwagi na fakt, i˝
kwalifikacja wykonawców zosta∏a ju˝ przeprowadzona. SIWZ nie okreÊla tak˝e ter-
minu ani miejsca sk∏adania ofert, ani okresu zwiàzania nimi (informacje te zostanà
przekazane dopiero wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert). Zamawiajàcy nie mo-
˝e równie˝ przewidzieç zamówieƒ uzupe∏niajàcych, gdy˝ te mogà byç udzielane
wy∏àcznie w sytuacji, gdy wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu.

WyjaÊnienia SIWZ

W sytuacji, gdy SIWZ zawiera b∏´dy, jest niejasna lub niepe∏na winno nastàpiç jej
uzupe∏nienie, wyjaÊnienie lub poprawienie – jeszcze przed rozpocz´ciem nego-
cjacji z wykonawcami. Tak, jak w innych trybach, mo˝e si´ to dokonaç na kilka
sposobów:
� zamawiajàcy mo˝e dokonaç zmiany SIWZ, jeÊli sam stwierdzi, ˝e jest to nie-

zb´dne dla w∏aÊciwego udzielenia zamówienia,
� wykonawca mo˝e poprosiç o udzielenie wyjaÊnieƒ odnoÊnie SIWZ, a zamawia-

jàcy musi ich udzieliç, o ile proÊba wykonawcy wp∏ynie do zamawiajàcego na co
najmniej 6 dni przed terminem sk∏adania ofert; je˝eli wp∏ynie póêniej, wówczas
zamawiajàcy mo˝e udzieliç wyjaÊnieƒ, ale ju˝ nie ma takiego obowiàzku,

� w celu udzielenia wyjaÊnieƒ zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie przedoferto-
we, chocia˝ w trybie negocjacji b´dzie to zapewne stosowane w sytuacjach wy-
jàtkowych.

Negocjacje

Zamawiajàcy prowadzi negocjacje z zaproszonymi wykonawcami. Zakres nego-
cjacji jest dowolny, mogà one obejmowaç wszelkie kwestie zwiàzane z zamówie-
niem (przedmiot, zakres, cen´, warunki realizacji itd.). Zamawiajàcy zobowiàzany
jest przestrzegaç zasady równego traktowania wykonawców, co w trakcie negocja-
cji przejawia si´ przede wszystkim w przekazywaniu wszystkim wykonawcom
tych samych informacji w tym samym zakresie i tych samych terminach. Negocja-
cje majà charakter poufny, ra˝àcym naruszeniem zasad jest ujawnienie komukol-
wiek (a zw∏aszcza innym wykonawcom) informacji zwiàzanych z przebiegiem
negocjacji. 

Zmiana warunków zamówienia

Niezale˝nie od tego, jak dok∏adnie zamawiajàcy sformu∏owa∏ warunki zamówienia
w SIWZ przekazywanej wraz z zaproszeniem do negocjacji, po negocjacjach zaj-
dzie prawdopodobnie potrzeba ich zmiany lub uzupe∏nienia. Zamawiajàcy mo˝e
zmieniç tylko niektóre elementy SIWZ, a mianowicie:
� wymagania techniczne i jakoÊciowe dotyczàce przedmiotu zamówienia,
� warunki umowy,
� kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.
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Przypomnieç nale˝y, ˝e etap negocjacji nie s∏u˝y temu, aby zamawiajàcy wybra∏
wykonawc´ zamówienia lub sformu∏owa∏ warunki w taki sposób, aby wskazaç po-
Êrednio lub bezpoÊrednio na jednà z mo˝liwych technologii lub sposobów wykona-
nia zamówienia. Równie˝ w zakresie formu∏owania zaproszenia do sk∏adania ofert
obowiàzujà wszystkie zasady udzielania zamówieƒ publicznych.

PRZYK¸AD

Zamawiajàcy wszczà∏ post´powanie w try-
bie negocjacji z og∏oszeniem na dostaw´
samolotu dla ratownictwa medycznego.
W SIWZ zawar∏ informacj´, i˝ przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowe-
go samolotu. W wyniku przeprowadzonych
negocjacji zamawiajàcy doszed∏ do wnio-
sku, i˝ nie staç go na kupno nowego samo-
lotu, stàd zdecydowa∏ si´ na obj´cie przed-
miotem zamówienia u˝ywanych samolo-
tów, o czym poinformowa∏ wykonawców
zmieniajàc specyfikacj´.

Zaproszenie do sk∏adania ofert

Do sk∏adania ofert zamawiajàcy zaprasza wszystkich wykonawców, z którymi pro-
wadzi∏ negocjacje. W zaproszeniu zamawiajàcy informuje wykonawców o: 
� dniu i miejscu opublikowania og∏oszenia o zamówieniu;
� dokonanych zmianach SIWZ;
� miejscu i terminie sk∏adania oraz otwarcia ofert;
� wysokoÊci i sposobie wniesienia wadium, o ile by∏o ˝àdane;
� terminie zwiàzania ofertà.

Termin sk∏adania ofert

Zasadà jest wyznaczanie terminu odpowied-
niego, zwa˝ywszy na czas niezb´dny do
przygotowania i z∏o˝enia oferty. Oznacza to,
i˝ termin sk∏adania ofert powinien zale˝eç
od stopnia skomplikowania przedmiotu za-
mówienia (czy przedmiot zamówienia znaj-
duje si´ w standardowej ofercie wykonaw-
ców) i wymagaƒ dotyczàcych ofert (stopnia
szczegó∏owoÊci wymaganej kalkulacji ceno-
wej itp.). Pzp precyzuje, i˝ termin ten nie
mo˝e byç krótszy, ni˝ 10 dni od przekazania
zaproszenia. 
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Sporzàdzanie oferty

Wykonawca zapoznaje si´ ze SIWZ oraz z otrzymanymi wyjaÊnieniami i dostoso-
wuje swojà ofert´ do potrzeb zamawiajàcego okreÊlonych w tych dokumentach. 

Wniesienie wadium

Przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wykonawca wnosi wadium – jeÊli jest wy-
magane. Wnoszàc wadium, wykonawca winien ˝àdaç wydania poÊwiadczenia jego
wniesienia. Wi´cej o wadium piszemy w dalszej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Z∏o˝enie oferty

Wykonawca sk∏ada ofert´ w miejscu okreÊlonym w SIWZ, w terminie sk∏adania
ofert. Mo˝e, a nawet powinien, ˝àdaç od zamawiajàcego wydania pisemnego po-
Êwiadczenia z∏o˝enia oferty. 

Wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´. W przypadku z∏o˝enia wi´cej ni˝
jednej oferty musi zostaç wykluczony z post´powania.

Wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ wariantowà jedynie wówczas, gdy zama-
wiajàcy wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç z∏o˝enia takiej oferty. Zamawiajà-
cemu wolno dopuÊciç sk∏adanie ofert wariantowych jedynie w sytuacji, gdy cena nie
jest jedynym kryterium wyboru oferty. 

Podobnie wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ cz´Êciowà, gdy zamawiajàcy wy-
raênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych. Zamawiajàcy mo-
˝e dopuÊciç sk∏adanie ofert cz´Êciowych je˝eli przedmiot zamówienia jest podziel-
ny, przy czym zamawiajàcy ma prawo okreÊliç maksymalnà liczb´ cz´Êci, na jakie
oferta mo˝e byç z∏o˝ona.

Sk∏adana przez wykonawc´ oferta:
� musi byç z∏o˝ona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci –

postaç elektroniczna dopuszczalna jest za wyraênym przyzwoleniem zamawia-
jàcego,

� musi odpowiadaç treÊci SIWZ,
� z∏o˝ona po terminie musi byç zwrócona wykonawcy bez otwierania po up∏ywie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
� mo˝e byç przez wykonawc´ zmieniona lub wycofana przed up∏ywem terminu

sk∏adania ofert.

Przyj´cie wadium i oferty

Zamawiajàcy winien zapewniç ka˝demu wykonawcy mo˝liwoÊç swobodnego z∏o-
˝enia wadium i oferty. Miejsce sk∏adania ofert winno byç dok∏adnie wskazane,
a ewentualna ochrona obiektu uprzedzona o planowanych wejÊciach wykonawców.
JeÊli miejsce z∏o˝enia wadium jest inne, ni˝ miejsce z∏o˝enia oferty (np. kasa za-
mawiajàcego), nale˝y tak zorganizowaç ten etap post´powania, aby umo˝liwiç
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wykonawcom, przychodzàcym zwykle „za pi´ç dwuna-
sta”, z∏o˝enie wadium i oferty. Od momentu przyj´cia
oferty zamawiajàcy jest odpowiedzialny za jej bezpie-
czeƒstwo, w szczególnoÊci za to, aby pozosta∏a niena-
ruszona do sesji otwarcia ofert oraz zosta∏a otwarta do-
piero w trakcie otwarcia ofert.

Wykonawca jest zwiàzany z∏o˝onà ofertà poczàwszy od up∏ywu terminu sk∏ada-
nia ofert przez okres wskazany w SIWZ, jednak nie d∏u˝ej ni˝:
� 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝o-

nà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug
5 000 000 euro;

� 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝ okreÊlona wy˝ej.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert:
1) jest jawne,
2) nast´puje w dniu sk∏adania ofert bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich sk∏a-

dania,
3) bezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà zamierza

przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia,
4) podczas otwarcia ofert zamawiajàcy podaje do wiadomoÊci osób uczestniczà-

cych w sesji otwarcia ofert:
� nazwy (firmy),
� adresy wykonawców,
� cen´ oferty,
� termin wykonania zamówienia,
� okres gwarancji,
� warunki p∏atnoÊci.

Informacje te przekazuje si´ niezw∏ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Badanie i ocena ofert

W trybie negocjacji z og∏oszeniem z uwagi na fakt, ˝e kwalifikacja wykonawców
zosta∏a ju˝ przeprowadzona na etapie wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu, na obecnym etapie, analogicznie jak w trybie przetargu ograniczonego,
zamawiajàcy dokonuje jedynie badania i oceny z∏o˝onych ofert.

W trakcie przeprowadzania badania i oceny ofert dopuszczalne jest sk∏adanie wy-
jaÊnieƒ, na ˝àdanie zamawiajàcego, dotyczàcych treÊci oferty, poprawianie przez za-
mawiajàcego, w sposób opisany w Pzp, b∏´dów rachunkowych zawartych w ofercie.

Niedopuszczalne sà negocjacje treÊci z∏o˝onej oferty i dokonywanie innych zmian
w ofercie ni˝ poprawa b∏´dów rachunkowych i/lub oczywistych omy∏ek pisarskich.
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Zamawiajàcy mo˝e odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towarów pochodzàcych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw, z którymi Unia Europejska
zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców nie przekracza 50%. 

W celu badania i oceny ofert zamawiajàcy dokonuje przeliczenia ceny oferty nie-
podlegajàcej odrzuceniu z uwagi na okolicznoÊci wskazane w zdaniu poprzednim,
odejmujàc od ceny przedstawionej w ofercie 3% ceny oferty.

Odrzucenie oferty

Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1) jest niezgodna z ustawà;
2) jej treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ;
3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

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

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

podstawie przepisów Pzp lub b∏´dy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi∏ si´

na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.

Szczegó∏owe omówienie poszczególnych przes∏anek odrzucenia oferty zosta∏o
zamieszczone przy opisie przebiegu post´powania w przetarg nieograniczonym. 

O odrzuceniu ofert, zamawiajàcy jest zobowiàzany
równoczeÊnie zawiadomiç wszystkich uczestników
post´powania. KoniecznoÊç równoczesnego zawiado-
mienia podyktowana jest faktem, ˝e jeÊli zamawiajàcy
robi∏by to w ró˝nych terminach w odniesieniu do ró˝-
nych ofert, bieg terminu na z∏o˝enie Êrodka odwo∏aw-
czego by∏by w ka˝dym przypadku inny, co powodo-
wa∏oby dodatkowe komplikacje w post´powaniu od-
wo∏awczym.

Przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà

W razie wystàpienia szczególnych okolicznoÊci zamawiajàcy mo˝e jeden raz zwró-
ciç si´ do wykonawców z proÊbà o przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà. Mo˝e to
zrobiç jeden raz, nie póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà
i o nie wi´cej ni˝ 30 dni. 

Wykonawca mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà, wraz
z przed∏u˝eniem wa˝noÊci wadium lub wniesieniem nowego wadium na przed∏u˝o-
ny okres (je˝eli by∏o wymagane wadium) lub odmówiç wyra˝enia zgody na prze-
d∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà bez utraty wadium.
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Wybór oferty najkorzystniejszej

Podstawà do dokonania wyboru sà okreÊlone w SIWZ kryteria oceny ofert.
Kryteria, co do zasady, sà kryteriami przedmiotowymi. Dla dokonania wyboru

oferty najkorzystniejszej wystarczy, ˝e zostanie z∏o˝ona tylko jedna oferta niepod-
legajàca odrzuceniu. Wyjàtkiem od tej regu∏y sà tryby: zapytanie o cen´ i aukcja
elektroniczna.

Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ̋ e dwie lub wi´-
cej ofert przedstawia:
� w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium wyboru – takà samà cen´ – za-

mawiajàcy wzywa do z∏o˝enia ofert dodatkowych, w których wykonawcy nie
mogà zaoferowaç wy˝szej ceny od przedstawionej w ofercie,

� w przypadku, gdy cena nie by∏a jedynym kryterium wyboru oferty – taki sam bi-
lans ceny i innych opisanych w SIWZ kryteriów – zamawiajàcy spoÊród tych
ofert wybiera ofert´ z ni˝szà cenà.

O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawców, którzy
ubiegali si´ o udzielenie zamówienia oraz Prezesa UZP, za pomocà formularza
umieszczonego na stronie internetowej UZP, podajàc nazw´ (firm´) i adres wyko-
nawcy, którego ofert´ wybrano oraz jej cen´.

Zawarcie umowy

Zamawiajàcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty jest zobowiàzany do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca okreÊli∏
w przepisach termin zawarcia umowy jako:
� nie krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
� nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà.

Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umo-
wy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy (o ile
zamawiajàcy w ogóle ˝àda∏ tego zabezpieczenia), zamawiajàcy wybiera ofert´ naj-
korzystniejszà spoÊród pozosta∏ych nieodrzuconych ofert (je˝eli takie sà), bez prze-
prowadzania ich ponownej oceny. 

Wraz z zawarciem umowy koƒczy si´ post´powanie o zamówienie sektorowe. 

PRZYK¸AD

Przedmiotem zamówienia by∏a budowa systemu informatycz-
nego wraz z dostawà sprz´tu. Wykonawca zaproponowa∏
w swojej ofercie zestawy komputerowe oparte o p∏yt´ g∏ównà
wyprodukowanà przez producenta YAKITOMODE. Oferta
zosta∏a uznana za najkorzystniejszà a wykonawc´ wezwano
do zawarcia umowy. Na dzieƒ przed planowanym terminem
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zawarcia umowy okaza∏o si´, ˝e producent zbankrutowa∏. Wykonawca zapropo-
nowa∏ zastàpienie oferowanej p∏yty innà o identycznych parametrach. Zamawia-
jàcy uzna∏, i˝ treÊç umowy sta∏aby w sprzecznoÊci ze z∏o˝ona ofertà i postanowi∏
odstàpiç od zawarcia umowy.

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia

Niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zama-
wiajàcy ma obowiàzek sporzàdziç og∏oszenie o udzieleniu zamówienia i przeka-
zaç je:
� Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych – gdy wartoÊç zamówienia przekra-

cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro,
� Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a nast´pnie równie˝

Prezesowi UZP – gdy wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi
– 130 000 euro.

Uniewa˝nienie post´powania

Zamawiajàcy uniewa˝nia w ca∏oÊci lub w cz´Êci post´powanie o udzielenie zamó-
wienia, je˝eli:
1. nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏ ˝aden

wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu od wykonawcy niepodlega-
jàcego wykluczeniu;

2. cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e prze-
znaczyç na sfinansowanie zamówienia;

3. w przypadkach, gdy wykonawcy zostali wezwani do z∏o˝enia ofert dodatko-
wych, zosta∏y z∏o˝one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

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

5. post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy zawiada-
mia równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamó-
wienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia z przyczyn
le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty niepodle-
gajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w post´powaniu, w szczególnoÊci kosztów przygotowania
oferty.

Uniewa˝nienie post´powania, podobnie jak zawarcie umowy, stanowi zakoƒ-
czenie post´powania o zamówienie sektorowe.
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5. Negocjacje bez og∏oszenia

5.1. Ogólna charakterystyka

Negocjacje bez og∏oszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiajàcy
negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez
siebie wykonawcami, a nast´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert.

Negocjacje bez og∏oszenia sà trybem zamkni´tej konkurencji rozpoczynajàcym
si´ nie og∏oszeniem, lecz zaproszeniem skierowanym do okreÊlonych wykonaw-
ców. Tryb ten wyst´powa∏ w uozp jako negocjacje z zachowaniem konkurencji,
a zmiany wprowadzone w Pzp sà kosmetyczne. W Pzp w stosunku do uozp podnie-
siono minimalnà liczb´ zapraszanych wykonawców do 5 lub 7. Ponadto istotnà
zmianà jest wprowadzenie mo˝liwoÊci ˝àdania wadium.

Zarówno zaproszenie do negocjacji, jak i same negocjacje sà bardzo odformali-
zowane i umo˝liwiajà prowadzenie z bezpoÊrednio zainteresowanymi rozmów
zmierzajàcych do ustalenia wszystkich postanowieƒ umowy. Inaczej jednak, ni˝
przy klasycznych negocjacjach tryb ten wymaga, aby zwieƒczeniem negocjacji by∏o
ustalenie przez zamawiajàcego koƒcowych warunków zamówienia w postaci SIWZ
analogicznej, jak w trybach przetargowych. 

W odpowiedzi na zaproszenie do sk∏adania ofert wykonawcy sk∏adajà pisemne
oferty, które sà ostateczne i wià˝àce. 

5.2. Przes∏anki zastosowania

Przes∏anki stosowania negocjacji bez og∏oszenia sà niemal
powtórzeniem przes∏anek stosowania negocjacji z zacho-
waniem konkurencji w uozp. Istniejà jednak dwie g∏ówne
ró˝nice. Pierwsza polega na rezygnacji z zamawiania

w tym trybie robót budowlanych prowadzonych wy∏àcznie w celach badawczych,
doÊwiadczalnych lub rozwojowych (pozosta∏y dostawy rzeczy tego typu). Druga
dotyczy sytuacji, gdy zamawiajàcy na podstawie przes∏anki z art. 62 ust. 1 pkt 1 za-
mierza rozpoczàç tzw. negocjacje poprzetargowe, a wartoÊç przedmiotu zamówie-
nia przekracza równowartoÊç 5 000 000 euro dla robót budowlanych lub 130 000 eu-
ro dla dostaw lub us∏ug. Mo˝e to uczyniç pod warunkiem uprzedniego zawiadomie-
nia Komisji Europejskiej o uniewa˝nieniu wczeÊniej prowadzonego przetargu.

Na zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia zamawiajàcy musi uzyskaç
zgod´ Prezesa UZP.

Zamówienie publiczne mo˝e byç udzielone w tym trybie, je˝eli wystàpi co naj-
mniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:

Poprzetargowe negocjacje bez og∏oszenia

Zastosowanie negocjacji poprzetargowych jest mo˝liwe, gdy uprzednio prowadzo-
ne post´powanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zosta∏o
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uniewa˝nione z powodu braku wymaganej liczby ofert, a pierwotne warunki zamó-
wienia publicznego nie zostanà w istotny sposób zmienione.

Ró˝nice w stosunku do negocjacji z og∏oszeniem sà nast´pujàce:
� Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza w przypadku dostaw lub us∏ug 130 000 euro,

a w przypadku robót budowlanych 5 000 000 euro, zamawiajàcy zobowiàzany jest
zawiadomiç Komisj´ Europejskà o uniewa˝nieniu przetargu, jeÊli zamierza w jego
efekcie wszczàç tryb poprzetargowych negocjacji bez og∏oszenia. Informacja ta ma
na celu umo˝liwienie Komisji (zapewne poprzez UZP lub przedstawicielstwo Ko-
misji) dokonania kontroli poprawnoÊci uniewa˝nienia przetargu. Pzp nie okreÊla ter-
minu zawiadomienia, stwierdzajàc wy∏àcznie, i˝ ma to nastàpiç przed wszcz´ciem
post´powania w trybie negocjacji. Byç mo˝e Prezes UZP b´dzie, przed zatwierdze-
niem wyboru trybu, ˝àda∏ wykazania, ˝e taka informacja zosta∏a przekazana.

� Zamawiajàcy zobowiàzany jest zaprosiç do negocjacji co najmniej tych wyko-
nawców, którzy z∏o˝yli oferty w uniewa˝nionym przetargu.

Negocjacje pokonkursowe

Zamawiajàcy mo˝e przeprowadziç negocjacje bez og∏oszenia, gdy zosta∏ prze-
prowadzony konkurs, w którym nagrodà by∏o zaproszenie do udzia∏u w tym post´-
powaniu co najmniej dwóch autorów. Chocia˝ Pzp (w przeciwieƒstwie do uozp)
wyraênie tego nie stwierdza, oczywistym jest, ˝e zamawiajàcy jest obowiàzany
zaprosiç do udzia∏u w post´powaniu tych i tylko tych wykonawców, którzy zostali
zakwalifikowani do post´powania w wyniku konkursu. Wi´cej o konkursie piszemy
w innej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Rzeczy wytwarzane wy∏àcznie w celach badawczych, doÊwiadczalnych 
lub rozwojowych

Negocjacje bez og∏oszenia mogà byç stosowane, gdy przedmiotem zamówienia sà
rzeczy wytwarzane wy∏àcznie w celach badawczych, doÊwiadczalnych lub rozwo-
jowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ
lub rozwoju.

Zakresy poj´ç „cele badawcze, doÊwiadczalne lub rozwojowe” zosta∏y omówio-
ne przy okazji podobnej przes∏anki stosowania negocjacji z og∏oszeniem. Nale˝y
zwróciç uwag´, ˝e w trybie negocjacji z og∏oszeniem zamawiaç mo˝na badawcze,
doÊwiadczalne lub rozwojowe roboty budowlane, natomiast w negocjacjach bez
og∏oszenia – s∏u˝àce takim samym celom dostawy.

PilnoÊç

Kolejna przes∏anka umo˝liwiajàca przeprowadzenie post´powania w trybie nego-
cjacji z zachowaniem konkurencji to wystàpienie pilnej potrzeby udzielenia zamó-
wienia publicznego, niewynikajàcej z przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego
i nieprzewidywalnej.
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Warunkiem stosowania „pilnych” negocjacji jest to, aby wszystkie elementy wy-
mienione w przepisie wystàpi∏y ∏àcznie:
� PilnoÊç. Zosta∏a ona dookreÊlona w Pzp jako niemo˝noÊç dokonania zamówie-

nia w bardziej konkurencyjnym trybie, czyli w trybie przetargu nieograniczone-
go, ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem. Nale˝y, bioràc pod uwag´ usta-
wowe terminy (zale˝ne od wartoÊci zamówienia) oraz techniczne mo˝liwoÊci
komunikacji z wykonawcami, okreÊliç czas niezb´dny do przeprowadzenia po-
st´powania w tych trybach (lub tylko w przetargu nieograniczonym, który jest
trybem najszybszym spoÊród wskazanych w przepisie). JeÊli zamawiajàcy dys-
ponuje czasem niezb´dnym do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,
nie wyst´puje pilnoÊç.

� NieprzewidywalnoÊç. Zamawiajàcy musi w dalszej kolejnoÊci wykazaç, i˝ sytu-
acja jest nag∏a, awaryjna, niemo˝liwa do wczeÊniejszego przewidzenia (czyli
nieprzewidywalna, a nie nieprzewidziana), zwiàzana z wystàpieniem nieco-
dziennych okolicznoÊci, wynikajàca z zalecenia opatrzonego klauzulà „pilne”.

� Niezale˝noÊç od zamawiajàcego. Zamawiajàcy musi tak˝e udowodniç, i˝ pilna
potrzeba udzielenia zamówienia nie wynika z przyczyn le˝àcych po jego stronie.
Uozp pos∏ugiwa∏a si´ w tym miejscu poj´ciem winy. Brak winy oznacza∏ zarów-
no brak winy umyÊlnej, jak te˝ winy nieumyÊlnej w postaci lekkomyÊlnoÊci czy
niedbalstwa. Jednak „brak przyczyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego” wyda-
je si´ mieç znaczenie szersze, ni˝ jedynie „brak winy”. Nale˝y bowiem pami´-
taç, i˝ odpowiednio wczesne podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do udzielenia za-
mówienia jest jednym z podstawowych obowiàzków zamawiajàcego.

Negocjacje ponegocjacyjne

Ostatnia przes∏anka stosowania negocjacji bez og∏oszenia jest przes∏ankà dotyczàcà
wy∏àcznie zamówieƒ sektorowych. Przes∏anka ta odnosi si´ do wczeÊniej przepro-
wadzonych negocjacji z og∏oszeniem, w którym nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty
lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta-
∏y w istotny sposób zmienione. W takiej sytuacji, przy udzielaniu zamówienia sek-
torowego, zamawiajàcy ma prawo skorzystaç z trybu negocjacji bez og∏oszenia.

5.3. Przebieg post´powania

Dobór uczestników post´powania

Zamawiajàcy, po przeprowadzeniu analizy rynku potencjalnych wykonawców za-
mówienia sektorowego, wybiera takà liczb´ wykonawców, która zapewni konku-
rencj´.

Pzp precyzuje, ˝e zaproszonych do post´powania musi byç co najmniej 5 wy-
konawców, a je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza
10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 5 000 000 euro, co najmniej 7. W sytuacji
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jednak, gdy ze wzgl´du na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonaw-
ców mogàcych je wykonaç jest mniejsza, zamawiajàcy mo˝e zaprosiç mniejszà licz-
b´ wykonawców (wszystkich zdolnych do wykonania zamówienia). Nie mo˝na pro-
wadziç negocjacji bez og∏oszenia z jednym wykonawcà (w∏aÊciwym trybem jest
wtedy zamówienie z wolnej r´ki).

W przypadku poprzetargowych negocjacji bez og∏oszenia, zamawiajàcy musi
zaprosiç co najmniej wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty w uniewa˝nionym przetar-
gu. Analogicznie nale˝y postàpiç w przypadku negocjacji pokonkursowych.

Zaproszenie do negocjacji

Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wybranych wykonawców, przekazujàc im za-
proszenie.

Zaproszenie do negocjacji powinno zawieraç co najmniej:
� nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;
� okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏ada-

nia ofert cz´Êciowych;
� informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;
� termin wykonania zamówienia;
� opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spe∏niania tych warunków;
� okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
� kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
� miejsce i termin negocjacji z zamawiajàcym.

Na uwag´ zas∏uguje brak ˝àdania oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków podmio-
towych oraz samych dokumentów podmiotowych (b´dà one sk∏adane wraz z ofer-
tami). Wydaje si´ jednak, ˝e – w celu przyspieszenia post´powania i skrócenia ter-
minu sk∏adania ofert – zamawiajàcy mo˝e uprze-
dziç w zaproszeniu do negocjacji, jakie dokumen-
ty b´dzie trzeba za∏àczyç do ofert.

Negocjacje

Zasady prowadzenia negocjacji sà takie same,
jak w przypadku negocjacji z og∏oszeniem (patrz
niniejsza cz´Êç Poradnika).

Zmiana warunków zamówienia

Poniewa˝ wymagania dotyczàce zaproszenia do negocjacji bez og∏oszenia sà mniej-
sze ni˝ wobec tego zaproszenia w trybie negocjacji z og∏oszeniem, zmiany warun-
ków b´dà mia∏y przede wszystkim charakter uzupe∏nieƒ (pozosta∏e uwagi – patrz
niniejsza cz´Êç Poradnika).
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Zaproszenie do sk∏adania ofert

Do sk∏adania ofert zamawiajàcy zaprasza wszystkich wykonawców, z którymi pro-
wadzi∏ negocjacje. Do zaproszenia do∏àcza si´ SIWZ (pami´tajàc tylko, ˝e zama-
wiajàcy nie b´dzie móg∏ dokonaç zamówieƒ uzupe∏niajàcych).

Termin sk∏adania ofert

Zasadà jest wyznaczanie terminu odpowiedniego,
zwa˝ywszy na czas niezb´dny do przygotowania
i z∏o˝enia oferty. Oznacza to, i˝ termin sk∏adania
ofert powinien zale˝eç od stopnia skomplikowania
przedmiotu zamówienia (czy przedmiot zamó-
wienia znajduje si´ w standardowej ofercie wyko-
nawców) i wymagaƒ dotyczàcych ofert (stopnia
szczegó∏owoÊci wymaganej kalkulacji cenowej itp.)
oraz dokumentów podmiotowych. Pzp nie okreÊla
minimalnego terminu sk∏adania ofert, wydaje si´

jednak, ˝e nie powinien byç on krótszy ni˝ 7 dni (z uwagi na koniecznoÊç zachowa-
nia prawa wykonawców do wniesienia ew. protestu).

WyjaÊnienia SIWZ i przed∏u˝anie terminu sk∏adania ofert

W sytuacji, gdy SIWZ zawiera b∏´dy, jest niejasna lub niepe∏na winno nastàpiç 
jej uzupe∏nienie, wyjaÊnienie lub poprawienie. Mo˝e si´ to dokonaç na kilka spo-
sobów:
� zamawiajàcy mo˝e dokonaç zmiany SIWZ, jeÊli sam stwierdzi, ˝e jest to nie-

zb´dne dla w∏aÊciwego udzielenia zamówienia,
� wykonawca mo˝e poprosiç o udzielenie wyjaÊnieƒ odnoÊnie SIWZ, a zamawia-

jàcy musi ich udzieliç, o ile proÊba wykonawcy wp∏ynie do zamawiajàcego na co
najmniej 6 dni przed terminem sk∏adania ofert; je˝eli wp∏ynie póêniej, wówczas
zamawiajàcy mo˝e udzieliç wyjaÊnieƒ, ale ju˝ nie ma takiego obowiàzku,

� w celu udzielenia wyjaÊnieƒ zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie przedofertowe,
chocia˝ w trybie negocjacji b´dzie to zapewne stosowane w sytuacjach wyjàt-
kowych.

W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiajàcy zobowiàzany jest przed∏u˝yç ter-
min sk∏adania ofert celem umo˝liwienia wykonawcom uwzgl´dnienia tych zmian. 

Wi´cej o wyjaÊnianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przed∏u˝aniu
terminu sk∏adania ofert pisaliÊmy we wczeÊniejszej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Sporzàdzanie oferty

Wykonawca zapoznaje si´ ze SIWZ oraz z otrzymanymi wyjaÊnieniami i dostoso-
wuje swojà ofert´ do potrzeb zamawiajàcego okreÊlonych w tych dokumentach. 
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Wniesienie wadium

Przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert wykonawca wnosi wadium – jeÊli jest wyma-
gane. Wnoszàc wadium, wykonawca winien ˝àdaç wydania poÊwiadczenia jego wnie-
sienia. Wi´cej o wadium pisaliÊmy we wczeÊniejszej cz´Êci niniejszego Poradnika.

Z∏o˝enie oferty oraz dokumentów podmiotowych

Wykonawca sk∏ada ofert´ w miejscu okreÊlonym w SIWZ, w terminie sk∏adania
ofert. Mo˝e, a nawet powinien, ˝àdaç od zamawiajàcego wydania pisemnego po-
Êwiadczenia z∏o˝enia oferty. 

Wykonawca mo˝e z∏o˝yç tylko jednà ofert´. W przypadku z∏o˝enia wi´cej ni˝
jednej oferty musi zostaç wykluczony z post´powania.

Wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ wariantowà jedynie wówczas, gdy zama-
wiajàcy wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç z∏o˝enia takiej oferty. Zamawiajà-
cemu wolno dopuÊciç sk∏adanie ofert wariantowych jedynie w sytuacji, gdy cena nie
jest jedynym kryterium wyboru oferty. 

Podobnie wykonawca ma prawo z∏o˝yç ofert´ cz´Êciowà, gdy zamawiajàcy
wyraênie dopuÊci∏ w SIWZ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych. Zamawiajàcy
mo˝e dopuÊciç sk∏adanie ofert cz´Êciowych je˝eli przedmiot zamówienia jest
podzielny, przy czym zamawiajàcy ma prawo okreÊliç maksymalnà liczb´ cz´Êci, na
jakie oferta mo˝e byç z∏o˝ona. Wraz z ofertà wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie
o spe∏nianiu warunków podmiotowych oraz dokumenty podmiotowe. Zwykle wy-
maga si´ ∏àcznego opakowania oferty i dokumentów podmiotowych. 

Sk∏adana przez wykonawc´ oferta:
� musi byç z∏o˝ona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci – po-

staç elektroniczna dopuszczalna jest za wyraênym przyzwoleniem zamawiajàcego,
� musi odpowiadaç treÊci SIWZ,
� z∏o˝ona po terminie musi byç zwrócona wykonawcy bez otwierania po up∏ywie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
� mo˝e byç przez wykonawc´ zmieniona lub wycofana przed up∏ywem terminu

sk∏adania ofert. 

PRZYK¸AD

Zamawiajàcy w SIWZ na dostaw´ kabla energetycznego dla podstacji TRAFO
˝àda∏ parafowania wszystkich stron oferty. W ofercie sk∏adanej przez firm´ pod
nazwà „Daremny Trud” strona nr 17, 21, 27 oraz 42 nie zosta∏a parafowana.
Nie mo˝na jednak zarzuciç ofercie niezgodnoÊci z ustawà czy specyfikacjà. Po-
wy˝sza formalna wada nie stanowi przes∏anki do odrzucenia oferty.

Przyj´cie wadium i oferty

Zamawiajàcy winien zapewniç ka˝demu wykonawcy mo˝liwoÊç swobodnego z∏o-
˝enia wadium i oferty. Miejsce sk∏adania ofert winno byç dok∏adnie wskazane,
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a ewentualna ochrona obiektu uprzedzona o planowanych wejÊciach wykonawców.
JeÊli miejsce z∏o˝enia wadium jest inne, ni˝ miejsce z∏o˝enia oferty (np. kasa zama-
wiajàcego), nale˝y tak zorganizowaç ten etap post´powania, aby umo˝liwiç wyko-
nawcom, przychodzàcym zwykle „za pi´ç dwunasta”, z∏o˝enie wadium i oferty. Od
momentu przyj´cia oferty zamawiajàcy jest odpowiedzialny za jej bezpieczeƒstwo,
w szczególnoÊci za to, aby pozosta∏a nienaruszona do sesji otwarcia ofert oraz zo-
sta∏a otwarta dopiero w trakcie otwarcia ofert.

Wykonawca jest zwiàzany z∏o˝onà ofertà poczàwszy od up∏ywu terminu sk∏ada-
nia ofert przez okres wskazany w SIWZ, jednak nie d∏u˝ej ni˝:
� 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝o-

nà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug
5 000 000 euro;

� 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝ okreÊlona wy˝ej.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert:
1. jest jawne,
2. nast´puje w dniu sk∏adania ofert bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich sk∏a-

dania,
3. bezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà zamierza

przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia,
4. podczas otwarcia ofert zamawiajàcy podaje do wiadomoÊci osób uczestniczà-

cych w sesji otwarcia ofert:
� nazwy (firmy),
� adresy wykonawców,
� cen´ oferty,
� termin wykonania zamówienia,
� okres gwarancji,
� warunki p∏atnoÊci.

Informacje te przekazuje si´ niezw∏ocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Badanie i ocena ofert

W negocjacjach bez og∏oszenia, odmiennie ni˝ w trybie nego-
cjacji z og∏oszeniem a analogicznie do przetargu nieograni-
czonego, zamawiajàcy dopiero teraz – tzn. jednoczeÊnie z ba-
daniem z∏o˝onej oferty – dokonuje weryfikacji wykonawcy
na okolicznoÊç wykluczenia z post´powania.

W trakcie przeprowadzania badania i oceny ofert dopuszczalne jest sk∏adanie wy-
jaÊnieƒ, na ˝àdanie zamawiajàcego, dotyczàcych treÊci oferty, poprawianie przez za-
mawiajàcego, w sposób opisany w Pzp, b∏´dów rachunkowych zawartych w ofercie.
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Niedopuszczalne sà negocjacje treÊci z∏o˝onej oferty i dokonywanie innych
zmian w ofercie ni˝ poprawa b∏´dów rachunkowych i/lub oczywistych omy∏ek
pisarskich.

Zamawiajàcy mo˝e odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towarów pochodzàcych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw, z którymi Unia Europejska
zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców nie przekracza 50%. W ce-
lu badania i oceny ofert zamawiajàcy dokonuje przeliczenia ceny oferty niepodlega-
jàcej odrzuceniu z uwagi na okolicznoÊci wskazane w zdaniu poprzednim, odejmu-
jàc od ceny przedstawionej w ofercie 3% ceny oferty.

Odrzucenie oferty

Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:
1. jest niezgodna z ustawà;
2. jej treÊç nie odpowiada treÊci SIWZ;
3. jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

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

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

podstawie przepisów Pzp lub b∏´dy w obliczeniu ceny;
7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi∏ si´

na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8. jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.

Szczegó∏owe Omówienie poszczególnych przes∏a-
nek odrzucenia oferty zosta∏o zamieszczone przy opisie
przebiegu post´powania w przetargu nieograniczonym. 

O odrzuceniu ofert, zamawiajàcy jest zobowiàzany
równoczeÊnie zawiadomiç wszystkich uczestników po-
st´powania. KoniecznoÊç równoczesnego zawiadomie-
nia podyktowana jest faktem, ˝e jeÊli zamawiajàcy ro-
bi∏by to w ró˝nych terminach w odniesieniu do ró˝nych
ofert, bieg terminu na z∏o˝enie Êrodka odwo∏awczego
by∏by w ka˝dym przypadku inny, co powodowa∏oby
dodatkowe komplikacje w post´powaniu odwo∏aw-
czym.

Przed∏u˝enie terminu zwiàzania ofertà

W razie wystàpienia szczególnych okolicznoÊci zamawiajàcy mo˝e jeden raz zwró-
ciç si´ do wykonawców z proÊbà o przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà. Mo˝e to
zrobiç jeden raz, nie póêniej ni˝ na 7 dni przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà
i o nie wi´cej ni˝ 30 dni. 
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Wykonawca mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà, wraz
z przed∏u˝eniem wa˝noÊci wadium lub wniesieniem nowego wadium na przed∏u˝o-
ny okres (je˝eli by∏o wymagane wadium) lub odmówiç wyra˝enia zgody na prze-
d∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà bez utraty wadium.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Podstawà do dokonania wyboru sà okreÊlone w SIWZ kryteria oceny ofert.
Kryteria, co do zasady, sà kryteriami przedmiotowymi. Dla dokonania wyboru ofer-

ty najkorzystniejszej wystarczy, ˝e zostanie z∏o˝ona tylko jedna oferta niepodlegajàca
odrzuceniu. Wyjàtkiem od tej regu∏y sà tryby: zapytanie o cen´ i aukcja elektroniczna.

Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ˝e dwie lub
wi´cej ofert przedstawia:
� w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium wyboru – takà samà cen´ – za-

mawiajàcy wzywa do z∏o˝enia ofert dodatkowych, w których wykonawcy nie
mogà zaoferowaç wy˝szej ceny od przedstawionej w ofercie,

� w przypadku, gdy cena nie by∏a jedynym kryterium wyboru oferty – taki sam
bilans ceny i innych opisanych w SIWZ kryteriów – zamawiajàcy spoÊród tych
ofert wybiera ofert´ z ni˝szà cenà.

O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawców, którzy
ubiegali si´ o udzielenie zamówienia oraz Prezesa UZP, za pomocà formularza
umieszczonego na stronie internetowej UZP, podajàc nazw´ (firm´) i adres wyko-
nawcy, którego ofert´ wybrano, oraz jej cen´.

Zawarcie umowy

Zamawiajàcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty jest zobowiàzany do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca okreÊli∏
w przepisach termin zawarcia umowy jako:
� nie krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
� nie póêniej ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà.

Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umo-
wy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy (o ile
zamawiajàcy w ogóle ˝àda∏ tego zabezpieczenia), zamawiajàcy wybiera ofert´ naj-
korzystniejszà spoÊród pozosta∏ych nieodrzuconych ofert (je˝eli takie sà), bez prze-
prowadzania ich ponownej oceny. 

Wraz z zawarciem umowy koƒczy si´ post´powanie o zamówienie sektorowe.

Og∏oszenie o udzieleniu zamówienia

Niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajà-
cy ma obowiàzek sporzàdziç og∏oszenie o udzieleniu zamówienia i przekazaç je:
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� Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych – gdy wartoÊç zamówienia przekra-
cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro,

� Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a nast´pnie równie˝
Prezesowi UZP – gdy wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wy-
ra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi
– 130 000 euro.

Uniewa˝nienie post´powania

Zamawiajàcy uniewa˝nia w ca∏oÊci lub w cz´Êci post´powanie o udzielenie zamó-
wienia, je˝eli:
1) nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e prze-

znaczyç na sfinansowanie zamówienia;
3) w przypadkach, gdy wykonawcy zostali wezwani do z∏o˝enia ofert dodatko-

wych, zosta∏y z∏o˝one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e prowadzenie post´powa-

nia lub wykonanie zamówienia nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝-
na by∏o wczeÊniej przewidzieç;

5) post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy zawiada-
mia równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamó-
wienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia z przyczyn
le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty niepodle-
gajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w post´powaniu, w szczególnoÊci kosztów przygotowania
oferty.

Uniewa˝nienie post´powania, podobnie jak zawarcie umowy, stanowi zakoƒ-
czenie post´powania o zamówienie sektorowe.

6. Zamówienie z wolnej r´ki

6.1. Ogólna charakterystyka

Zamówienie z wolnej r´ki jest jedynym niekonkurencyjnym trybem udzielania
zamówieƒ sektorowych. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze rokowaƒ, co ozna-
cza, ˝e podmiot, z którym sà prowadzone negocjacje, nie sk∏ada zamawiajàcemu
˝adnej oferty (choç przed zawarciem umowy musi z∏o˝yç dokumenty podmiotowe,
a przynajmniej oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków podmiotowych). Strony nego-
cjacji, gdy dojdà do porozumienia co do wszystkich postanowieƒ b´dàcych przed-
miotem rokowaƒ, zawierajà umow´.
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6.2. Przes∏anki zastosowania

Wi´kszoÊç przes∏anek stosowania zamówienia z wolnej r´ki jest powtórzeniem
przes∏anek z uozp. Kilka z nich zosta∏o jednak przeformu∏owanych (zw∏aszcza tzw.
poprzetargowe zamówienie z wolnej r´ki). pojawi∏y si´ tzw. zamówienia uzupe∏nia-
jàce. Ponadto znacznie uproszczono zamówienia udzielane monopolistom (w szcze-
gólnoÊci monopolom naturalnym).

Na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r´ki zamawiajàcy sektorowy 
– co do zasady – musi uzyskaç zgod´ Prezesa UZP. Zgoda powy˝sza nie jest
wymagana w przypadku udzielania zamówienia z wolnej r´ki na podstawie
niektórych przes∏anek opisanych poni˝ej.

Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia publicznego z wolnej r´ki tylko w na-
st´pujàcych okolicznoÊciach:

Jedyny dostawca lub wykonawca

Zamówienie mo˝e byç wykonane tylko przez jednego wykonawc´ z uwagi na jeden
z trzech rodzajów przyczyn: przyczyny techniczne, dzia∏alnoÊç twórcza i artystycz-
na oraz prawa wy∏àczne. 

Przyczyny techniczne

Sytuacja, w której przyczyny techniczne decydujà o koniecznoÊci udzielenia zamó-
wienia z wolnej r´ki mo˝e si´ zdarzyç zarówno przy zamawianiu dostaw, jak i us∏ug
oraz robót budowlanych. W przypadku dostaw, zdarza si´, ˝e specyficzne wymaga-
nia zamawiajàcego spe∏nia tylko jedno urzàdzenie, oferowane przez jednego do-
stawc´. Dokonanie zamówienia z wolnej r´ki jest mo˝liwe, jeÊli zamawiajàcy potra-
fi wykazaç zaistnienie wszystkich ni˝ej wymienionych okolicznoÊci:

� Uzasadnione specyficzne wymagania techniczne.
Jednà z zasad Pzp jest zakaz okreÊlania przedmiotu zamówienia w sposób, który
móg∏by naruszaç uczciwà konkurencj´. Z zasady tej wynika, i˝ nie mo˝na opisywaç
przedmiotu zamówienia w sposób bezpoÊrednio lub poÊrednio wskazujàcy na produ-
centa, podwykonawc´ czy dostawc´. Zamawiajàcy nie mo˝e si´ pos∏ugiwaç nazwa-
mi marek, modeli, znakami towarowymi lub handlowymi. Nie mo˝e równie˝ opisy-
waç przedmiotu zamówienia przy pomocy parametrów technicznych zaczerpni´tych
ze specyfikacji technicznej okreÊlonego urzàdzenia, rozwiàzania chronionego paten-
tem albo wzorem przemys∏owym lub u˝ytkowym. Istniejà jednak sytuacje, gdy opis
taki musi zostaç zastosowany, aby zakupione urzàdzenie spe∏nia∏o oczekiwane
funkcje. Najcz´Êciej mamy do czynienia z takà sytuacjà, gdy zamawiajàcy dokupuje
elementy, cz´Êci lub urzàdzenia do ju˝ posiadanych. Dosyç cz´sto ˝adne inne pro-
dukty nie sà kompatybilne z posiadanymi wczeÊniej i nie mogà zostaç zastosowane.
Pierwszym obowiàzkiem zamawiajàcego jest wi´c obiektywne uzasadnienie specy-
ficznych, naruszajàcych zasad´ uczciwej konkurencji, wymagaƒ technicznych.
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� Jedyny producent.
Wymagania techniczne zamawiajàcego mogà byç tak specyficzne, ˝e mogà zostaç
spe∏nione tylko przez okreÊlone urzàdzenie produkowane przez jednego producen-
ta. JeÊli te wymagania sà uzasadnione, nale˝y wykazaç, ˝e mo˝e je spe∏niç tylko
konkretny produkt jednego producenta. Nale˝y dokonaç w tym celu analizy rynku
oferowanych produktów podobnych i umieç wykazaç obiektywne powody, dla
których inne produkty nie sà w stanie spe∏niç potrzeb zamawiajàcego.

� Jedyny dostawca.
W wi´kszoÊci przypadków uzasadnienie zakupu konkretnego produktu nie jest
wystarczajàce do udzielenia zamówienia z wolnej r´ki, gdy˝ produkt ten jest do-
st´pny u wielu dostawców b´dàcych poÊrednikami, dealerami, sprzedawcami. Na-
wet, jeÊli produkt ten mo˝na nabyç bezpoÊrednio u producenta, nie jest w∏aÊciwym
uzasadnienie, i˝ z pewnoÊcià zaproponuje on najkorzystniejsze warunki dostawy.
W wielu post´powaniach producent przegrywa ze swoimi przedstawicielami,
którzy sà w stanie z∏o˝yç zamawiajàcemu ofert´ korzystniejszà. Zastosowanie za-
mówienia z wolnej r´ki wymaga wykazania, ̋ e dany produkt mo˝e byç dostarczo-
ny tylko przez jeden podmiot. Dzieje si´ tak najcz´Êciej, gdy producent odmawia
sprzeda˝y produktu poÊrednikom lub ustanawia swojego przedstawiciela wy-
∏àcznego (najcz´Êciej na teren kraju). Wy∏àczny przedstawiciel to podmiot jako je-
dyny posiadajàcy prawa sprzeda˝y produktu, a nie (jak to cz´sto bywa) wy∏àczny
importer (w tej ostatniej sytuacji brak, oczywiÊcie, uzasadnienia do zastosowania
trybu).

Przy zamawianiu us∏ug przypadek jedynego wykonawcy zdarza si´ zdecydowa-
nie rzadziej. I tu jednak mogà zaistnieç przyczyny techniczne powodujàce, ̋ e zamó-
wienie mo˝e wykonaç tylko jeden wykonawca. Po pierwsze, do wykonania us∏ugi
mo˝e byç niezb´dny du˝y i/lub specyficzny potencja∏ techniczny, kadrowy lub fi-
nansowy, a tak˝e unikalne doÊwiadczenie wykonawcy. Podobnie, jak w przypadku
dostaw, zamawiajàcy musi najpierw uzasadniç swoje wymagania i dopiero nast´p-
nie – po dokonaniu analizy rynku potencjalnych wykonawców – wykazaç, ˝e wy-
magania te mo˝e spe∏niç tylko jeden wykonawca. Sytuacje takie najcz´Êciej majà
miejsce w przypadku monopoli (równie˝ lokalnych), wàsko specjalistycznych
us∏ug, us∏ug, do których Êwiadczenia niezb´dne sà uprawnienia, koncesje, zezwole-
nia, autoryzacja itp. oraz wtedy, gdy wielkoÊç zamówienia powoduje, ˝e mo˝na je
uzyskaç wy∏àcznie od najwi´kszego wykonawcy lub – w szczególnych sytuacjach
– od kilku po∏àczonych umowà konsorcjum najwi´kszych wykonawców (np. w naj-
wi´kszych przetargach ubezpieczeniowych wspólnà ofert´ sk∏adajà trzy najwi´ksze
firmy ubezpieczeniowe).

W przypadku robót budowlanych, równie rzadko, jak w przypadku us∏ug, mo˝e
zdarzyç si´, ˝e uzasadnione wymagania zamawiajàcego dotyczàce potencja∏u
wykonawcy sà tak wysokie i/lub specyficzne, ˝e mogà byç spe∏nione tylko przez
jednego wykonawc´. Najcz´Êciej chodzi o unikalny sprz´t i/lub technologie, który-
mi dysponuje wy∏àcznie jeden podmiot. Zamawiajàcy musi najpierw uzasadniç
swoje wymagania, a nast´pnie wykazaç, ˝e spe∏nia je tylko jeden wykonawca.
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Dzia∏alnoÊç twórcza i artystyczna

Dzia∏alnoÊç twórcza i artystyczna polega przede wszystkim na „tworzeniu”, czyli
realizacji utworu. Utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, jest „ka˝dy przejaw dzia∏alnoÊci twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale˝nie od wartoÊci, przeznaczenia i sposobu
wyra˝enia (...)”. 

Przedmiotem zamówienia mo˝e byç nie tylko „stworzenie” utworu, ale i jego
opracowanie, przetworzenie, wystawienie, odegranie, itp. Najcz´Êciej przedmiotem
takiego zamówienia jest w∏aÊnie zaprezentowanie utworu ju˝ istniejàcego, choç
cz´Êç zamawiajàcych b´dàcych organizatorami kultury na co dzieƒ udziela zamó-
wieƒ, których przedmiotem jest tworzenie nowych dzie∏ przez scenarzystów, re˝y-
serów, scenografów, kostiumologów, artystów plastyków, operatorów dêwi´ku,
kamery i Êwiat∏a i wielu innych twórców (artystów) pracujàcych na rzecz zamawia-
jàcego. Mo˝liwoÊç zamówienia z wolnej r´ki zaprezentowania utworu ju˝ istniejà-
cego nie mo˝e byç kwestionowana, gdy˝ – niezale˝nie od twórczego charakteru tej
pracy – zachodzi przes∏anka omówiona w cz´Êci dot. konkursu.

WàtpliwoÊci pojawiajà si´ w sytuacji, gdy utwór w momencie zawierania umo-
wy nie istnieje i ma powstaç w∏aÊnie na zamówienie zamawiajàcego. W jaki sposób
jednak zamawiajàcy mia∏by wykazaç, ˝e tylko konkretny podmiot jest w stanie wy-
konaç okreÊlonà prac´. Przecie˝ twórców i artystów jest wielu i – przynajmniej teo-
retycznie – wielu z nich mog∏oby podjàç si´ wykonania dzie∏a. Wydaje si´, ˝e za-
mawiajàcy zlecajàc prace z zakresu kultury lub sztuki winien dokonaç nast´pujàcej
analizy:

1. Czy przedmiot zamówienia nale˝y do zakresu dzia∏alnoÊci twórczej lub
artystycznej? 

Cz´Êç zamówieƒ z zakresu kultury nie ma charakteru twórczego, ani artystycznego.
Zamówienia udziela si´ wtedy, stosujàc procedur´ w∏aÊciwà dla tzw. us∏ug grupy B.

W przypadku zamówieƒ z dziedziny kultury, zamawiajàcy – podobnie, jak przy
zamawianiu twórczych prac projektowych w trybie konkursu – powinien si´ kie-
rowaç przede wszystkim jakoÊcià oferowanych na rynku prac, stosujàc zasad´ wy-
boru wykonawcy: najlepszy, na jakiego nas staç. JeÊli zamówienie ma charakter
twórczy lub artystyczny, nale˝y prowadziç dalsze rozwa˝ania.

2. Czy zamówienie mo˝e byç wykonane tylko przez jednego dostawc´ lub wy-
konawc´? 

Ka˝dy proces tworzenia utworu rozpoczyna si´ od koncepcji (majàcej charakter
twórczy). Niezale˝nie od tego, czy autorem tej koncepcji jest pracownik zamawia-
jàcego lub zamawiajàcy, czy te˝ podmiot zewn´trzny, autor koncepcji mo˝e w pew-
nym zakresie narzuciç g∏ównych jej wykonawców. Ka˝dy z producentów, scenarzy-
stów, re˝yserów ma prawo dobraç sobie kluczowych wspó∏pracowników, z którymi
wy∏àcznie chce wspó∏pracowaç przy realizacji dzie∏a, twierdzàc, ˝e bez ich udzia∏u
realizacja koncepcji twórczej nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Jak du˝à swo-
bod´ powinien mieç autor wizji twórczej? Sàdzimy, ˝e nie da si´ przeprowadziç
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wyraênego podzia∏u na funkcje kluczowe, które mogà byç wykonane tylko przez
jednego wykonawc´ i pozosta∏e. Z jednej strony, jak wiadomo, kluczowych aktorów
mo˝na wybraç w trybie konkurencyjnym, z drugiej strony wykonanie np. okreÊlo-
nego kostiumu mo˝e wymagaç tak specyficznych kwalifikacji, ˝e mo˝e byç zleco-
ne z wolnej r´ki. 

Nale˝y zwróciç w tym miejscu uwag´ na mo˝liwoÊç zorganizowania konkursu
w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej i artystycznej, gdy brak jest przes∏anek do twier-
dzenia, ˝e wykonaç je mo˝e tylko jeden wykonawca. Konkurs mo˝e w szczegól-
noÊci spe∏niç swojà rol´ przy wyborze autora znaku graficznego, folderu, plaka-
tu, „layout-u” itp. Wi´cej o konkursie piszemy w odr´bnej cz´Êci niniejszego Porad-
nika.

Prawa wy∏àczne

Najcz´stszym przypadkiem, gdy z przyczyn zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcz-
nych dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane mogà byç wykonane tylko przez jedne-
go dostawc´ lub wykonawc´ jest sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia jest utwór
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O ile w przypad-
ku przes∏anki omówionej w cz´Êci dot. konkursu utwór mo˝e powstaç dopiero
w wyniku realizacji umowy o zamówienie publiczne, w przypadku przes∏anki ni-
niejszej chodzi o utwór ju˝ istniejàcy w chwili udzielania zamówienia.

Przedmiotem zamówienia mo˝e byç nabycie praw do utworu (zarówno ca∏oÊci
praw majàtkowych i zale˝nych, jak i prawa wykorzystania utworu na okreÊlonych
polach eksploatacji), prawa do artystycznego wykonania, nadania, wydania nauko-
wego czy krytycznego, itp. Przedmiotem zamówienia mo˝e byç równie˝ opracowa-
nie utworu, jego zmiana, przystosowanie go do potrzeb zamawiajàcego, jednym s∏o-
wem jakakolwiek ingerencja w prawa autorskie lub pokrewne. Zwykle w∏aÊcicielem
praw autorskich jest twórca utworu i on winien byç stronà umowy z zamawiajàcym.

Cz´sto jednak twórca wykonuje swoje prawa za poÊrednictwem wyspecjalizo-
wanych agencji lub sprzedaje autorskie prawa majàtkowe i zale˝ne innemu podmio-
towi, u którego zamawiajàcy mo˝e dokonaç zamówienia.

Wiele problemów zwiàzanych ze stosowaniem tej przes∏anki wynika z nie-
w∏aÊciwego potraktowania przez zamawiajàcego kwestii praw autorskich. Bardzo
cz´sto, zamawiajàc prace projektowe z zakresu architektury oraz oprogramowania
(np. tworzenie systemów informatycznych), zamawiajàcy nie zapewniajà sobie
przeniesienia przynajmniej cz´Êci praw autorskich i zale˝nych. Okazuje si´ wtedy,
˝e w wyniku realizacji umowy o zamówienie publiczne powstaje utwór, do którego
zamawiajàcy nie ma ˝adnych praw. JeÊli w przysz∏oÊci powstanie koniecznoÊç 
np. zmiany utworu, nikt poza jego twórcà nie b´dzie móg∏ tej modyfikacji dokonaç.
Zamawiajàcy, stwierdzajàc koniecznoÊç dokonania zmian zamówienia, wyst´pujà
o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej r´ki do Prezesa UZP, który odma-
wia zgody, motywujàc swojà decyzj´ tym, ˝e zamawiajàcy winien by∏ zapewniç so-
bie w wyniku pierwotnej umowy prawo dokonywania niezb´dnych ingerencji
w utwór. Z jednej strony trudno odmówiç racji Prezesowi UZP (bezterminowe
uzale˝nienie si´ przez zamawiajàcego od twórcy oprogramowania jest ewidentnà
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niegospodarnoÊcià), z drugiej problem z modyfikacjà utworu pozostaje. Dobra rada,
i˝ nale˝y nabywaç niezb´dne zamawiajàcemu prawa do utworu nie pomo˝e tym,
którzy ju˝ zawarli êle skonstruowane umowy.

Odr´bne przepisy, o których mowa w tej przes∏ance oznaczajà nie tylko usta-
w´ o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale i inne ustawy, a tak˝e udzielo-
ne na podstawie ustawy wy∏àczne prawa do Êwiadczenia okreÊlonego rodzaju
us∏ug (dostaw), np. na okreÊlonym terenie. W szczególnoÊci zastosowanie mo˝e
mieç ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej. Jak ju˝
wspomniano, co do zasady, zamawiajàcy nie mo˝e opisywaç przedmiotu za-
mówienia poprzez wskazanie rozwiàzania strze˝onego patentem, wzorem u˝yt-
kowym, przemys∏owym lub poprzez wskazanie znaku towarowego. JeÊli jednak
sytuacja wymaga takiego wskazania (trzeba to uzasadniç), naturalnà konsekwen-
cjà winno byç udzielenie zamówienia podmiotowi, któremu przys∏ugujà prawa
wy∏àczne.

Pokonkursowe zamówienie z wolnej r´ki

Jako okolicznoÊç do zastosowania trybu zamówienia z wolnej r´ki ustawodawca
wskazuje fakt uprzedniego przeprowadzenia konkursu, w którym nagrodà by∏o za-
proszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki dla autora wybranej pra-
cy konkursowej. Nale˝y wskazaç, i˝ de facto, podobnie jak w przypadku negocjacji
pokonkursowych wybór trybu nast´puje ju˝ na etapie formu∏owania warunków kon-
kursu, jednak˝e zatwierdzenie tego trybu przez Prezesa UZP (o ile jest wymagane)
nastàpi dopiero po przeprowadzeniu konkursu. Wi´cej o konkursie zawarto w od-
r´bnej cz´Êci niniejszego Poradnika.

KoniecznoÊç natychmiastowego wykonania zamówienia

Ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´ niewynikajàcà z przyczyn le˝àcych po stronie
zamawiajàcego, której nie móg∏ on przewidzieç, wymagane jest natychmiastowe
wykonanie zamówienia publicznego, a nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych
dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

W myÊl powy˝szej przes∏anki dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej r´ki
konieczne b´dzie ∏àczne zaistnienie nast´pujàcych trzech okolicznoÊci:
� Wyjàtkowa sytuacja. Nie sposób wskazaç definicji wyjàtkowej sytuacji. Mo˝e

w szczególnoÊci chodziç o zagro˝enie ˝ycia, zdrowia lub mienia znacznych roz-
miarów. OkreÊlenie to, choç niejednoznaczne, ma swój „ci´˝ar gatunkowy” po-
wodujàcy, ˝e zadaniem zamawiajàcego jest wykazanie wyjàtkowoÊci zaistnia∏ej
sytuacji. Wydaje si´, ˝e pozostaje aktualna wyk∏adnia przepisu stwierdzajàca, i˝
nie mo˝na za takà okolicznoÊç uznaç koƒczàcego si´ roku bud˝etowego i ko-
niecznoÊci poczynienia wydatków przed koƒcem tego roku (z sankcjà utraty
Êrodków bud˝etowych).

� NieprzewidywalnoÊç i niezale˝noÊç od zamawiajàcego. Przes∏anki te zosta∏y
omówione w niniejszej cz´Êci w punkcie dotyczàcym „pilnych” negocjacji.
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� „NatychmiastowoÊç”. Pzp doprecyzowuje, i˝ „natychmiastowoÊç” oznacza nie-
mo˝noÊç dokonania zamówienia w innym, konkurencyjnym trybie, co daje si´
przeliczyç na liczb´ dni. Najszybszym z pozosta∏ych trybów udzielania zamó-
wieƒ publicznych sà „pilne” negocjacje bez og∏oszenia. Ile czasu potrzebuje
zamawiajàcy do zawarcia umowy w trybie negocjacji bez og∏oszenia? Nieza-
le˝nie od tego ile trwa∏yby negocjacje oraz sk∏adanie i ocena ofert – zamawia-
jàcy mo˝e zawrzeç umow´ nie szybciej, ni˝ w ciàgu 7 dni od og∏oszenia wy-
ników post´powania. Zwa˝ywszy, ˝e nawet w przypadku najprostszych za-
mówieƒ (gdy przygotowanie zaproszenia do sk∏adania ofert oraz samych ofert
jest technicznie proste) zamawiajàcy winien: zaprosiç wykonawców na nego-
cjacje, przeprowadziç negocjacje, zaprosiç do z∏o˝enia ofert, otworzyç oferty,
dokonaç wyboru najkorzystniejszej oferty i og∏osiç wyniki – nie wydaje si´
mo˝liwym przeprowadzenie tej procedury szybciej ni˝ w ciàgu 2–3 dni. Tak
wi´c „natychmiastowoÊç” oznacza co najmniej 10 dni (niezale˝nie od wartoÊci
zamówienia). 

Poprzetargowe zamówienie z wolnej r´ki

Nast´pna przes∏anka umo˝liwiajàca zastosowanie trybu z wolnej r´ki brzmi: w pro-
wadzonych kolejno post´powaniach o udzielenie zamówienia, z których co naj-
mniej jedno prowadzone by∏o w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonego, nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzu-
cone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmienione.

Zastosowanie tej przes∏anki mo˝liwe jest w sytuacji omówionej w niniejszej cz´-
Êci Poradnika. w punkcie dotyczàcym poprzetargowych negocjacji z og∏oszeniem
(uniewa˝niony przetarg, niezmienione w sposób istotny warunki zamówienia), pod
warunkiem spe∏niania jeszcze jednego wymagania: uniewa˝nionych post´powaƒ
by∏o wi´cej, ni˝ jedno. Przes∏anka ta wpisuje si´ w filozofi´ post´powania w przy-
padku uniewa˝nienia przetargu z powodu braku odpowiedniej oferty. Trybem, w ja-
kim – w pierwszej kolejnoÊci – zamawiajàcy powinien dà˝yç do zawarcia umowy
w takiej sytuacji sà negocjacje. Mogà to byç negocjacje z og∏oszeniem lub bez. Do-
piero w sytuacji uniewa˝nienia negocjacji (z tych samych przyczyn braku oferty)
zamawiajàcy mo˝e dokonaç zamówienia z wolnej r´ki.

Zamówienia dodatkowe

Zamawiajàcy mo˝e skorzystaç z trybu zamówienia z wolnej r´ki w przypadku
udzielania dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych zamówieƒ
dodatkowych, nieobj´tych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczajàcych
∏àcznie 20% wartoÊci realizowanego zamówienia, niezb´dnych do jego prawid∏o-
wego wykonania, których wykonanie sta∏o si´ konieczne na skutek sytuacji niemo˝-
liwej wczeÊniej do przewidzenia, je˝eli:
� z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatko-

wego od zamówienia podstawowego wymaga∏oby poniesienia niewspó∏miernie
wysokich kosztów lub
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� wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od wykonania zamó-
wienia dodatkowego.

Powo∏anie si´ na t´ przes∏ank´ jest mo˝liwe w sytuacji, gdy zachodzà ∏àcznie
nast´pujàce okolicznoÊci:
1) Wykonanie zamówieƒ dodatkowych powierza si´ realizujàcemu zamówienie

pierwotne. Realizacja zamówienia pierwotnego nie zosta∏a ukoƒczona (w prze-
ciwnym razie nie zachodzi ani przes∏anka okreÊlona w pkt a), ani w pkt b).

2) Zamówienie dotyczy robót budowlanych lub us∏ug. Nie ma zamówieƒ dodatko-
wych na dostawy.

3) WartoÊç zamówieƒ dodatkowych nie przekracza 20% wartoÊci zamówienia pod-
stawowego. Przyjmuje si´, ˝e zamawiajàcy mo˝e udzieliç wielu zamówieƒ do-
datkowych, które w sumie nie mogà przekroczyç 20% wartoÊci zamówienia pod-
stawowego. Nale˝y przy tej okazji zwróciç uwag´ na fakt, i˝ ka˝de z udzielanych
zamówieƒ dodatkowych spe∏niaç musi wszystkie cechy omawianej przes∏anki,
jeÊli ma byç udzielane w oparciu o nià. Stàd, jeÊli pomi´dzy udzieleniem jedne-
go zamówienia dodatkowego, a drugim zamówieniem istnieje krótki przedzia∏
czasowy, organa kontroli mogà domniemywaç, i˝ w istocie koniecznoÊç udzie-
lenia tego drugiego zamówienia by∏a znana zamawiajàcemu w chwili udzielenia
pierwszego. JeÊli na dodatek suma tych dwóch zamówieƒ przekracza równowar-
toÊç 60 000 euro, mogà pojawiç si´ zarzuty celowego podzia∏u zamówienia na
cz´Êci, aby uniknàç koniecznoÊci uzyskania decyzji administracyjnej Prezesa
UZP. JeÊli jednak zamawiajàcy wyka˝e, i˝ niemo˝liwe by∏o unikni´cie takiej sy-
tuacji (drugiego zamówienia dodatkowego, mimo nied∏ugiego czasu dzielàcego
oba zamówienia, nie mo˝na by∏o przewidzieç przy udzielaniu pierwszego), to
post´powanie jego nale˝y uznaç za prawid∏owe.

4) Udzielenie zamówienia dodatkowego jest niezb´dne do wykonania zamówienia
podstawowego. Sytuacja taka mo˝e mieç miejsce w przypadkach, gdy:
� z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodat-

kowego od zamówienia podstawowego wymaga∏oby poniesienia niewspó∏-
miernie wysokich kosztów. 
Powody trudnoÊci, „kosztownoÊci” oddzielenia zamówienia dodatkowego od
pierwotnego mogà byç dwa: przyczyny techniczne lub przyczyny gospodarcze. 
Przyczyny techniczne zachodzà wówczas, gdy z technicznego punktu widze-
nia zakresy obu zamówieƒ wzajemnie si´ uzupe∏niajà w ten sposób, ˝e choç
mo˝liwe by∏oby ich rozdzielenie, to jednak z technicznego punktu widzenia
by∏oby to nieracjonalne lub zamówienie dodatkowe jest tak ÊciÊle zwiàzane
z podstawowym, ˝e jedynie podmiot, który wykonuje zamówienie podsta-
wowe jest w stanie wykonaç zamówienie dodatkowe. Na przyczyny gospo-
darcze mo˝na si´ powo∏aç wtedy, gdy techniczne rozdzielenie zamówieƒ
by∏oby mo˝liwe (i niezbyt kosztowne), lecz by∏oby niecelowe, nieracjonalne,
niegospodarne. Sytuacja taka mo˝e mieç miejsce np. wtedy, gdy prace obj´te
zamówieniem podstawowym sà obj´te gwarancjà (a jakakolwiek ingerencja
podmiotu trzeciego uniemo˝liwi∏aby lub utrudni∏a dochodzenie praw z gwa-
rancji).
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Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od wykonania za-
mówienia dodatkowego. Zwykle z technicznego punktu widzenia zakresy
obu zamówieƒ wzajemnie si´ uzupe∏niajà w ten sposób, ˝e nie jest mo˝liwe
wykonanie w ca∏oÊci zamówienia pierwotnego bez wykonania zamówienia
dodatkowego. 

5) Wykonanie zamówienia dodatkowego sta∏o si´ konieczne na skutek sytuacji,
których nie mo˝na by∏o wczeÊniej przewidzieç. Jak si´ podkreÊla w literaturze
niemo˝noÊç przewidzenia koniecznoÊci udzielenia zamówienia dodatkowego
ma mieç charakter obiektywny. Nie mo˝na powo∏ywaç si´ na omawianà prze-
s∏ank´ w sytuacji, gdy na skutek zaniechaƒ w rozpoznaniu zakresu prac powsta-
je koniecznoÊç wykonania innego zakresu ni˝ pierwotnie zak∏adany. W przypad-
ku, gdy zamawiajàcy, dzia∏ajàc z nale˝ytà starannoÊcià, okreÊli∏ przedmiot i war-
toÊç zamówienia podstawowego, mo˝e w przypadku wystàpienia koniecznoÊci
zwi´kszenia zakresu mówiç o obiektywnej, a wi´c niezawinionej i niezale˝nej od
niego, sytuacji.

Zamówienia uzupe∏niajàce na us∏ugi i roboty budowlane

Zamawiajàcy mo˝e skorzystaç z trybu zamówienia z wolnej r´ki w przypadku
udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychcza-
sowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych zamówieƒ uzupe∏niajàcych, sta-
nowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawowego i polegajàcych
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieƒ, je˝eli zamówienie podstawowe
zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a za-
mówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej
okreÊlonego.

Zamówienie uzupe∏niajàce musi polegaç na powtórzeniu zamówienia pierwot-
nego i nie mo˝e wykraczaç poza przedmiot (zakres) zamówienia podstawowego.
Nie wydaje si´, aby w przypadku robót budowlanych i us∏ug innych, ni˝ powtarza-
jàce si´ okresowo przes∏anka ta znalaz∏a szersze zastosowanie.

Zamówienia uzupe∏niajàce na dostawy

Zamawiajàcy mo˝e skorzystaç z trybu zamówienia z wolnej r´ki w przypadku
udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczaso-
wemu wykonawcy dostaw, zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej
ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawowego i polegajàcych na rozszerzeniu do-
stawy, je˝eli zmiana wykonawcy powodowa∏aby koniecznoÊç nabywania rzeczy
o innych parametrach technicznych, co powodowa∏oby niekompatybilnoÊç tech-
nicznà lub nieproporcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytkowaniu i dozorze,
je˝eli zamówienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczo-
nego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w SIWZ
dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlo-
nego.
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Powtórzenie (rozszerzenie) dostaw mog∏oby byç wykorzystywane znacznie cz´-
Êciej, ni˝ zamówienia uzupe∏niajàce na roboty budowlane, czy dostawy. Nie jest jed-
nak ∏atwo spe∏niç warunek zamówienia dodatkowego polegajàcy na wykazaniu, i˝
zmiana wykonawcy powodowa∏aby koniecznoÊç nabywania rzeczy o innych para-
metrach technicznych, co skutkowa∏oby brakiem kompatybilnoÊci technicznej lub
nieproporcjonalnie du˝ymi trudnoÊciami technicznymi w u˝ytkowaniu i (nie lub)
dozorze.

Udzielenie zamówienia z likwidacjà podmiotu

W zwiàzku z likwidacjà dzia∏alnoÊci innego podmiotu, post´powaniem egzekucyj-
nym lub upad∏oÊciowym, zamawiajàcy mo˝e wystàpiç o udzielanie zamówienia na
szczególnie korzystnych warunkach. Przez szczególnie korzystne warunki rozu-
mieç nale˝y takie warunki uzyskania zamówienia, jakie nie sà dost´pne „normalnie”
na rynku. Szczególnie korzystne warunki odbiegajà od rynkowych na korzyÊç za-
mawiajàcego. Skorzystanie z klasycznej procedury udzielenia zamówienia powodo-
wa∏oby w tej sytuacji potencjalne zwi´kszenie kosztów uzyskania zamówienia i wy-
d∏u˝enie procedury. PodkreÊliç nale˝y, i˝ powo∏anie si´ na omawianà przes∏ank´
mo˝e mieç miejsce wy∏àczenie w sytuacji ∏àcznego wystàpienia opisanych w niej
okolicznoÊci. 

Promocje rynkowe

Przes∏ankà o pod∏o˝u ekonomicznym jest przes∏anka zwiàzana z trwajàcymi przez
bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznoÊciami, w zwiàzku z który-
mi mo˝liwe jest udzielenie zamówienia po cenie znaczàco ni˝szej od cen rynko-
wych. Umo˝liwienie zamawiajàcemu sektorowemu skorzystania z trwajàcych
przez krótki okres promocji pozwala niejednokrotnie na zaoszcz´dzenie zarówno
czasu, jak i sporych sum pieni´dzy. Stosowane przez wykonawców akcje marke-
tingowe i promocyjne sà powszechnà praktykà, za którà winny nadà˝aç regulacje
ustawowe.

Gie∏dy towarowe

Ostania przes∏anka umo˝liwiajàca zastosowania trybu z wolnej r´ki zachodzi, gdy
zamówienie jest dokonywane na gie∏dzie towarowej, w rozumieniu przepisów
o gie∏dach towarowych. Ustawa z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towaro-
wych definiuje gie∏d´ jako: „zespó∏ osób, urzàdzeƒ i Êrodków technicznych zapew-
niajàcy wszystkim uczestnikom obrotu jednakowy dost´p w tym samym czasie do
informacji rynkowych, w szczególnoÊci do informacji o kursach i cenach towarów
gie∏dowych oraz o obrotach towarami gie∏dowymi”. Ustawa reguluje funkcjonowa-
nie gie∏d towarowych i obrót towarami gie∏dowymi, w tym równie˝ zasady tworze-
nia, ustrój organizacyjny i dzia∏alnoÊç gie∏d towarowych, gie∏dowych izb rozra-
chunkowych, dzia∏alnoÊç maklerów gie∏d towarowych, dzia∏alnoÊç towarowych
domów maklerskich oraz nadzór nad tymi instytucjami. Towarem gie∏dowym jest
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dopuszczony do obrotu na danej gie∏dzie towarowej towar b´dàcy oznaczonà co do
gatunku rzeczà, ró˝nymi rodzajami energii, limitami wielkoÊci produkcji lub emisji
zanieczyszczeƒ, prawem majàtkowym, którego cena zale˝y bezpoÊrednio lub po-
Êrednio od wartoÊci oznaczonych co do gatunku rzeczy, okreÊlonych rodzajów ener-
gii, mierników i limitów wielkoÊci produkcji lub emisji zanieczyszczeƒ lub takim
prawem majàtkowym, którego cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od kursów
walut i stóp procentowych. Transakcjà gie∏dowà jest umowa dotyczàca towarów
gie∏dowych zawarta na gie∏dzie w czasie i w sposób przewidzianymi dla zawarcia
takiej umowy. Umowa mo˝e byç zawarta przez cz∏onków gie∏dy, zleceniodawców,
którzy zawarli umow´ ze spó∏kami handlowymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç makler-
skà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi.

6.3. Przebieg post´powania

Zamawiajàcy, po stwierdzeniu koniecznoÊci udzielenia zamówienia z wolnej r´ki,
kierujàc si´ zasadà racjonalnego i oszcz´dnego wydatkowania Êrodków publicz-
nych, wybiera wykonawc´, z którym b´dà prowadzone negocjacje. 

Nast´pnie zwraca si´ do Prezesa UZP z wnioskiem wyra˝enie zgody na udziele-
nie zamówienia z wolnej r´ki, o ile w konkretnym przypadku taka zgoda jest wyma-
gana (nie jest wymagana w okolicznoÊciach opisanych powy˝ej. Dopiero po uzy-
skaniu przedmiotowej zgody zamawiajàcy zaprasza wybranego wykonawc´ na ro-
kowania. 

W trakcie rokowaƒ (negocjacji) strony uzgadniajà warunki realizacji zamówie-
nia. Po ustaleniu tych warunków, strony podpisujà umow´ regulujàcà prawa i obo-
wiàzki ka˝dej ze stron.

Najpóêniej z zawarciem umowy wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie o spe∏nianiu
warunków udzia∏u w post´powaniu oraz dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie tych
warunków.

Podsumowanie

Ustawa Pzp przewiduje pi´ç trybów udzielania zamówieƒ sektorowych:
� przetarg nieograniczony,
� przetarg ograniczony,
� negocjacje z og∏oszeniem,
� negocjacje bez og∏oszenia,
� zamówienie z wolnej r´ki.

Podstawowymi trybami sà przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacje
z og∏oszeniem. Stosowanie pozosta∏ych trybów jest uzale˝nione od wystàpienia
okreÊlonych ustawà przes∏anek (z pewnymi wyjàtkami).

Przebieg post´powaƒ dostosowany jest do specyfiki ka˝dego z trybów. Podsta-
wowe ró˝nice sà nast´pujàce: 
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Tryby otwartej konkurencji (przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje
z og∏oszeniem) rozpoczynajà si´ og∏oszeniem, pozosta∏e (czyli negocjacje bez og∏o-
szenia oraz zamówienie z wolnej r´ki) zaproszeniem do post´powania kierowanym
do okreÊlonych wykonawców.

W dwóch trybach (przetarg ograniczony i negocjacje z og∏oszeniem) przewidzia-
na jest wst´pna kwalifikacja do udzia∏u w post´powaniu dokonywana przy zastoso-
waniu kryteriów kwalifikacji, których stosowanie w pozosta∏ych trybach jest zaka-
zane (z wyjàtkiem tzw. us∏ug grupy B).

Tryby negocjacyjne oraz zamówienie z wolnej r´ki opierajà si´ na negocjacjach
mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcami. W pozosta∏ych trybach negocjacje sà za-
kazane.

Ustawa Pzp ujednolica przebieg post´powania w ka˝dym z trybów od momentu
z∏o˝enia oferty do zawarcia umowy z wybranym wykonawcà.

Wspólne zasady obowiàzujà w zakresie:
� formy i zawartoÊci oferty,
� okresu zwiàzania ofertà,
� jawnego otwarcia ofert,
� badania ofert oraz poprawy ewentualnych omy∏ek rachunkowych i pisarskich,
� wyboru najkorzystniejszej oferty,
� uniewa˝niania post´powania,
� informowania uczestników post´powania, UOPWE i Prezesa UZP o wyniku po-

st´powania.
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