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Ustalenie wartości zamówienia



Szacowanie wartości zamówienia

Celem ustalenia wartości zamówienia jest każdorazowo
zidentyfikowanie właściwego publikatora (europejskiego lub
krajowego), do którego należy przekazać ogłoszenie o
zamówieniu a także służy określeniu czy dane zamówienie
podlega procedurom ustawy czy innym zasadom, np.
zasadzie konkurencyjności.

Techniki ustalenia wartości zamówienia:
a) analiza rynku,
b) Obowiązek dokumentacji czynności.



Szacowanie wartości zamówienia

Progi stosowania ustawy (netto):

• 130 000 zł – ustawy nie stosuje się,

• od 130 000 zł do 215 000 euro (957 524zł) - dla
zamówień na usługi/dostawy lub do 5 382 000 euro
(23 969 275 zł) - dla robót budowlanych na roboty
budowlane na kwotę – procedura krajowa,

• powyżej tych kwot – procedura unijna.



Szacowanie wartości
Łączenie i dzielenie zamówień
Art. 29 ustawy Pzp

1. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów

ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać

sposobu obliczania wartości zamówienia.

2. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne

zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy,

chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Art. 5 dyrektywy

Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej
wartości zamówienia nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia
go z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy
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Dzielenie zamówienia na części

Motyw 20 dyrektywy klasycznej

„(…) Do celów oszacowania wartości danego zamówienia należy
sprecyzować, że oparcie oszacowania wartości na podziale
zamówienia powinno być dozwolone wyłącznie wtedy, gdy jest
to uzasadnione ze względów obiektywnych. Na przykład
uzasadnione powinno być szacowanie wartości zamówień na
poziomie odrębnej jednostki operacyjnej instytucji zamawiającej,
takiej jak przykładowo szkoły lub przedszkola, pod warunkiem że
dana jednostka jest samodzielnie odpowiedzialna za
zamówienia. Można przyjąć takie założenie, gdy odrębna
jednostka operacyjna samodzielnie prowadzi postepowania o
udzielenie zamówienia i podejmuje decyzje o zakupie, dysponuje
odrębna linia budżetową przeznaczona na dane zamówienia,
samodzielnie zawiera umowę i finansuje ją z budżetu, którym
dysponuje. Podział nie jest uzasadniony, gdy instytucja
zamawiająca jedynie organizuje zamówienie w sposób
zdecentralizowany”.



Kiedy nie mamy do czynienia z jednym 
zamówieniem?

art. 33

W przypadku gdy zamawiający składa się z kilku
jednostek organizacyjnych, całkowita wartość
zamówienia jest ustalana dla wszystkich
jednostek organizacyjnych łącznie.



Kiedy nie mamy do czynienia z jednym 
zamówieniem?

art. 4 ust. 1 ustawy o fin. zadań oświatowych

Przedszkola, szkoły i placówki zakładane i prowadzone
przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są
jednostkami budżetowymi.

Art. 9 ustawy o finansach publicznych

Sektor finansów publicznych tworzą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji
rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony
prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
związki metropolitalne;

3) jednostki budżetowe;



Kiedy nie mamy do czynienia z jednym 
zamówieniem?

Art. 4 ustawy Pzp

Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających 

publicznych, którymi są:

1) jednostki sektora finansów publicznych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

869, 1622 i 1649);

(...)

Szkoły są zatem odrębnymi zamawiającymi.



Szacowanie wartości
Łączenie i dzielenie zamówień
Art. 17 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 
jest niezgodne z przepisami o zamówieniach 
publicznych łączenie zamówień albo dzielenie 
zamówienia na odrębne zamówienia 
publiczne w celu uniknięcia stosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych
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Szacowanie wartości zamówienia

Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp

Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na
roboty budowlane lub usługi w częściach, z których
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
lub dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, wartością zamówienia jest łączna
wartość poszczególnych części zamówienia.



• Udzielenie jednego kompleksowego zamówienia,

• Możliwość składania ofert częściowych,

• Możliwość udzielenia zamówienia w częściach, tj. 
zorganizowania dla każdej z części odrębnego 
postępowania, ale przy łącznym oszacowaniu ich 
wartości,

• BŁĄD: udzielanie zamówienia w częściach, ale 
bez łącznego oszacowania ich wartości



Dzielenie zamówienia na części
Zaplanowanie

Tzw. „przesłanka czasowa” jest jedyną wspólną dla 
wszystkich zamówień niezależnie od ich rodzaju.

Wskazówką do uznania danych przedmiotów za jedno 
zamówienie jest:

a) zaplanowanie,

b) posiadanie wiedzy o zakresie zamówienia, momentach 
jego udzielania.

Istotny aspekt należytej staranności.



Dzielenie zamówienia na części
Roboty budowlane

Pierwszym krokiem zasadniczo powinno być ustalenie z 
jakim typem robót mamy do czynienia.

Art. 7 pkt 21 ustawy Pzp

(o) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie

albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych

w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do

dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do

rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn.

zm.), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub

obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za

pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi

przez zamawiającego;



Dzielenie zamówienia na części
Roboty budowlane – obiekt budowlany

Art. 7 pkt 14

(o) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót

budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej,

który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;

Wyrok ETS z dnia 5 października 2000 r., Komisja vs. Francja, (sygn.

akt C -16/98)

Obowiązek sumowania wartości części zamówienia, gdy między częściami

zachodzi:

- tożsamość funkcjonalna (przedmiot zamówienia stanowi jedno

zamierzenie inwestycyjne),

- tożsamość przedmiotowa,

- tożsamość czasowa,

- możliwość wykonania przez jednego wykonawcę.



Dzielenie zamówienia na części
Roboty budowlane – załącznik do dyrektywy

Przesłankami wskazującymi na prawdopodobną konieczność sumowania

wartości części zamówienia, będą:

- tożsamość funkcjonalna (przedmiot zamówienia stanowi jedno

zamierzenie inwestycyjne),

- tożsamość przedmiotowa (roboty winny dotyczyć tego samego),

- tożsamość czasowa,

- możliwość wykonania przez jednego wykonawcę…

ORAZ…



Dzielenie zamówienia na części

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie
zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych
błędów popełnianych przy projektach finansowanych z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
(KE, luty 2018)

W przypadku wspólnych projektów (więcej niż jeden
zamawiający) obowiązkowe jest rozważenie wymogów w
zakresie zamówień publicznych na poziomie całego
projektu, a nie pojedynczych partnerów.

Powyższe tym bardziej aktualne, jeśli projekt jest
realizowany przez jeden podmiot.



Przykład

Remonty w lokalach komunalnych znajdujących się w
różnych budynkach na terenie JST.

I możliwość

• tożsamy zakres prac budowlanych (roboty
ogólnobudowlane),

• wydatki określone w planie finansowym na rok X.

II możliwość

• tożsamy zakres prac budowlanych (roboty
ogólnobudowlane),

• wydatki dokonywane doraźnie („w miarę potrzeb”)



Dzielenie zamówienia na części
usługi

Przesłankami wskazującymi na prawdopodobną konieczność sumowania

wartości części zamówienia, będą:

- tożsamość funkcjonalna (przedmiot zamówienia stanowi jedno

zamierzenie inwestycyjne),

- tożsamość przedmiotowa („podobieństwo” niewystarczające do

uznania, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem)

- tożsamość czasowa,

- możliwość wykonania przez jednego wykonawcę…

Przykład:

- Usługa pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych



Przykład
Usługa projektowania i nadzoru 

inwestorskiego

Stanowisko UZP wyrażane w opiniach przychyla się do 
stwierdzenia, że usługi projektowe i usługi nadzoru 
powinny „podążać” za robotami budowlanymi, którym 
towarzyszą.

Jeżeli dane przedmioty zam. na roboty budowlane nie 
stanowią jednego zamówienia – konsekwentnie usługi 
projektowania tych robót (ew. usługi nadzoru 
inwestorskiego) – nie powinny być uznawane za jedno 
zamówienie.



Przykład
Wycinka drzew

1. Przedmiot zamówienia stanowiła wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką 
gałęzi pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych SN i nN (50 
zadań),

2. Zamawiający zgodnie z treścią siwz traktował powyższe 50 zadań jako 
niezależne,

3. Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia publicznego 
Zamawiający ustalił dla każdego z 50 zadań odrębnie na podstawie cen 
rynkowych obowiązujących w roku 2013 i 2014, oraz na podstawie zakresu 
wycinki, szczegółowo opisanego we wniosku zakupowym z dnia 13 stycznia 
2015 r.

4. Zamawiający uznał, iż każdy wyodrębniony odcinek linii SN i nN stanowi 
samodzielny i autogeniczny obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d 
ustawy Pzp. Uznał, iż nie spoczywała na nim faktyczna ani prawna możliwość 
— w ramach wskazanego postępowania — do zsumowania wartości 
szacunkowych przedmiotowych 50 zadań albowiem w zaistniałej sytuacji 
dotyczyły one niezależnych i odrębnych obiektów budowlanych, wobec 
których nie zachodziły łącznie niezbędne kryteria tożsamości 
przedmiotowej, czasowej i podmiotowej

KIO/KD 22/19



Przykład
Usługi zakwaterowania

1.Zamawiający planuje nabyć usługi hotelarskie zgodnie z
planem szkoleń i dokonuje łącznego oszacowania wartości
tych usług,

2.W trakcie roku budżetowego pojawia się konieczność
nabycia dodatkowej partii usług hotelarskich,

Pytanie: czy odrębne oszacowanie wartości zamówienia na
takie usługi będzie prawidłowe



Szacowanie wartości zamówienia

Art. 30 ust. 2 ustawy Pzp

W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie

podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna

wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający

udziela zamówienia w częściach, z których każda

stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.



Dzielenie zamówienia na części
Dostawy i usługi
Motyw 19 dyrektywy klasycznej

„(…) do celów szacowania progów pojęcie
podobnych dostaw należy rozumieć jako produkty o
identycznym lub podobnym przeznaczeniu – jak np.
dostawy różnych rodzajów żywności lub różnych
mebli biurowych. Zazwyczaj wykonawca działający w
danym sektorze byłby zainteresowany dostawą
takich artykułów jako części swojego normalnego
asortymentu”.



Lex specialis względem regulacji z ust. 1 i 2

Art. 30 ust. 4

W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do

udzielenia zamówienia na daną część zamawiający

może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości

tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza

niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000

euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót

budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych

części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Co jeśli wyliczona wartość takiej części nie przekracza

130 000 zł?



Aktualne problemy z wartością zamówienia

• W jaki sposób ustalić wartość zamówienia
udzielanego w częściach (w przeciągu roku),
jeśli w toku wszczynania kolejnych postępowań
składających się na łączne zamówienie –
zamawiający powziął wiadomość o konieczności
udzielenia kolejnego zamówienia?

• Przykład jedno zamówienie udzielane jest w
częściach: 1 lutego, 1 maja, 1 sierpnia i 1
października.

• 1 lipca pojawiła się konieczność wszczęcia post.
na przedmiot zamówienia tożsamy z
powyższymi, co czynić? ☺



Aktualne problemy z wartością zamówienia

• Ustawa Pzp a tzw. „ustawa uchodźcza” (ustawa z
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa)

Art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Do zamówień publicznych niezbędnych do:

•zapewnienia pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1–4, 18 i 19 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy, przez wojewodę, inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub

nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz

inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek

samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne,

•informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

– nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

(przykład wyłączenia – są też inne np. art. 8, art. 26 ust.
5 etc.)



Aktualne problemy z wartością zamówienia

Art. 12 ust. 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
wojewoda, inny organ administracji publicznej,
jednostka podległa lub nadzorowana przez organy
administracji publicznej, jednostka sektora finansów
publicznych, inny organ władzy publicznej, jednostka
samorządu terytorialnego, związek jednostek
samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny,
w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym
udzielono zamówienia, zamieszcza w Biuletynie
Zamówień Publicznych informację o udzieleniu
zamówienia, o którym mowa w art. 12 ust. 6,
podając: (…)



Aktualne problemy z wartością zamówienia

Co oznacza nie stosowanie PZP?

Art. 2 ust. 1 pkt 1

Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:

1) zamówień klasycznych oraz organizowania

konkursów, których wartość jest równa lub przekracza

kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających

publicznych.



SWZ – pytania do SWZ i zmiana 
SWZ



Ogłoszenie o zamówieniu

Art. 87 ust. 1
Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami
standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r.
ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w
dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str.
1, z późn. zm.) - to ogłoszenie wszczyna postępowanie (PN)

Art. 88
1. Zamawiający udostępnia ogłoszenie również na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w innym
miejscu niż określone w ust. 1.



Ogłoszenie o zamówieniu

Art. 269 ust. 1
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu
internetowego Urzędu.
- to ogłoszenie wszczyna postępowanie (TP)

Art. 270 ust. 1
Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób
niż określony w art. 269 ust. 1, w szczególności na swojej stronie
internetowej.
(w starej ustawie – wszczęciem postępowania było zamieszczenie
ogłoszenia na stronie internetowej)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie
zamówień publicznych



Termin składania ofert

Art. 138
1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

2. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin
określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w
następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w
art. 89, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o
zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji
wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie
internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12
miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej;

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu
składania ofert jest uzasadnione.



Termin składania ofert

Art. 283
a. Uwzględniający czas potrzebny na

przygotowanie oferty oraz złożoność
zamówienia

b. ale nie może być krótszy niż 7 dni dla
dostaw i usług lub 14 dni dla robót
budowlanych

Terminy nie powinny być ustalane wyłącznie
w oparciu o minimalny okres w dniach
bez uwzględnienia złożoności
zamówienia – jest niedopuszczalne



Jak liczyć terminy na złożenie oferty?

1. Terminy liczymy wg kodeksu cywilnego zapewniając aby
wykonawca miał pełne 7 dni liczone kalendarzowo

1 czerwca – zamieszczenie ogłoszenia
1,2,3,4,5,6,7,8,9 czerwca – możliwe otwarcie ofert

II. Licząc termin nie uwzględniamy kc – Pzp stanowi w zakresie
terminu na składanie ofert odrębną regulacje

1 czerwca – zamieszczenie ogłoszenia
1,2,3,4,5,6,7,8,9 czerwca – możliwe otwarcie ofert, ale

konieczne zapewnienie, aby wykonawca miał pełne 7 dni
(zatem jeżeli publikacja ogłoszenia miała miejsce 1 czerwca
w samo południe, to upływ terminu na składanie ofert 8
czerwca nie może nastąpić wcześniej niż w południe)



Pytania do SWZ

Art. 135 ust. 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert albo nie później
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w
przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo
7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Obligatoryjne przesunięcie terminu, jeśli zamawiający
uchybi terminom na udzielenie wyjaśnień.

Stanowisko UZP w pytaniach i odpowiedziach – norma z
art. 135 ust. 2 winna się odnosić nie tylko do 138 ust. 2
pkt 2 ale także do pkt 1.



Pytania do SWZ

Art. 284 ust. 2. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert
podlegających negocjacjom, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ
albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert
albo ofert podlegających negocjacjom.

Obligatoryjne przesunięcie terminu, jeśli
zamawiający uchybi terminom na udzielenie
wyjaśnień.



Jak liczyć terminy na złożenie zapytanie, na które 
zamawiający musi odpowiedzieć?

1. Wyznaczamy punkt na osi czasu, który określi nam termin dla wykonawcy
na zadanie „obligatoryjnego” pytania,

2. Punkt określi moment upływu terminu w rozumieniu kc na zadanie
„obligatoryjnego” pytania,

3. Konsekwentnie, jeśli upływ terminu następuje w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy – to zadanie pytania w kolejnym dniu (nie-
sobota, nie-dzień ustawowo wolny) następuje z zachowaniem terminu.

Przykład:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dzień

składania ofert przypada na 1 lipca. Punktem na osi czasu wyznaczającym
upływ terminu na złożenie przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ, na który zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi,
przypada na 27 czerwca (4 dni wstecz od dnia składania ofert, bez
wliczenia tego dnia, dzień tygodnia o tej samej nazwie). Jeżeli dzień 27
czerwca przypadnie na sobotę, niedzielę lub święto, złożenie wniosku w
dniu następnym, tj. 28 czerwca (lub kolejnym w przypadku zbiegu soboty,
niedzieli lub świąt), nastąpi z zachowaniem terminu, o którym mowa w
art. 284 ust. 2 Pzp.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia –
przetarg nieograniczony

Art. 88 ust. 3
Udostępnienie ogłoszenia w miejscach, o których
mowa w ust. 1 [strona internetowa] (…), nie może
nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem
przypadku gdy zamawiający nie został
powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii
Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Art. 90 ust. 1
Zamawiający może zmienić ogłoszenie, przekazując
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie,
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Przepisy art. 87 i art. 88 stosuje się.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia –
przetarg nieograniczony

Art. 137 ust. 4
W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1.

Art. 137 ust. 5
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, udostępnienie
zmiany treści SWZ na stronie internetowej
prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed
publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z
wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został
powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od
potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej
otrzymania tego ogłoszenia.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia –
przetarg nieograniczony

Urząd Publikacji UE przekazuje następujące
informacje związane z zamieszczeniem
ogłoszenia:
a) Informacja automatyczna zwrotna

potwierdzająca otrzymanie ogłoszenia,
b) Informacja potwierdzająca przyjęcie

ogłoszenia wraz z wskazaniem daty kiedy
nastąpi publikacja,

c) Informacja o publikacji.

Od której informacji należy liczyć 48 godzin i
jakie znaczenie ma tutaj informacja z pkt b
tj. wskazanie daty publikacji?



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia

Jak zachować się w sytuacji, gdy pojawia

się zapytanie o istotnej treści

(wymagające zmiany SWZ i przesunięcia

terminu) a zamawiający nie zdąży z

zamieszczeniem zmiany ogłoszenia?

Należy rozważyć unieważnienie z art. 256.



Zakres modyfikacji SWZ i ogłoszenia

Niedopuszczalne zmiany ogłoszenia i SWZ po upływie terminu
składania ofert.

Art. 286. 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia
oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie
się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie.
6. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert
albo ofert podlegających negocjacjom zamawiający zamieszcza w
ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.
9. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ albo opisu
potrzeb i wymagań prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6.



Kwalifikacja podmiotowa 
wykonawców



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) [NIEKARALNOŚĆ]
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a [sprzedajność, przekupstwo, płatna

protekcja], art. 250a Kodeksu karnego [nakłanianie do głosowania] lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [od 1
stycznia 2022 r.].
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
(…)



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których
mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa

obcego;

Poza zakresem przedmiotowym dotychczasowe: przestępstwa z art. 278-285
[kradzież, rozbój, wymuszenie] oraz art. 287-295 [oszustwa komputerowe,
paserstwo].
Przestępstwa z art. 181-188 [środowisko] i 218-221 [prawa pracownicze] kk
„spadły” do katalogu fakultatywnych przesłanek wykluczenia



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

2) [NIEKARALNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH]

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Pytania:

a) Jaki dokument na potwierdzenie niekaralności wykonawcy i „członków

zarządu” wykonawcy z państwa trzeciego?

b) W jakiej formie i postaci składamy KRK? Czy dopuszczalne jest złożenie

tego dokumentu w postaci skanu podpisanego właściwym podpisem

elektronicznym wykonawcy?



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przewiduje ogólną zasadę mającą

zastosowanie do wykonawców zagranicznych, zgodnie z którą, jeżeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

o której mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1.

W tym kontekście należy zauważyć, że w rozporządzeniu w sprawie

podmiotowych środków dowodowych brak jest regulacji analogicznej do tej

przewidzianej w § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu brak jest podobnej regulacji; w

związku z tym należy przyjąć, że do osoby mającej miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy wykonawca ma

siedzibę w Polsce, zastosowanie znajdą ogólne zasady składania informacji z

KRK. Innymi słowy, w takim przypadku wystarczające będzie złożenie KRK

takiej osoby. Oznacza to, że regulacja § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w

sprawie podmiotowych środków dowodowych nie znajdzie zastosowania do

wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, których członkowie

zarządu mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

3) [ZALEGŁOŚCI – WYROK LUB OST.DECYZA ADMINISTRACYJNA]

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie

w sprawie spłaty tych należności;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY:

BRAK ODRĘBNEGO DOKUMENTU (OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI

INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚW. Z ART. 125 UST. 1)



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

A) KRK (o podmiocie zbiorowym) – JAKO ŚRODEK KARNY,

B) OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚW. Z ART.

125 UST. 1 – JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY

Różny zakres regulacji dla podmiotów zbiorowych i osób fizycznych.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

5) [KONFLIKT INTERESÓW]

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

Przepis dotyczy:

a) Zakłócania konkurencji,

b) Zmowy przetargowej,

c) Grupy kapitałowej (w tym zmowy w ramach grupy).



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

5) [KONFLIKT INTERESÓW]

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

A) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.

1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

B) oświadczenie o aktualności (w zakresie zakłócenia konkurencji).



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

Wspomnianymi dokumentami mogą być w

szczególności umowy, wewnętrzne procedury lub

standardy, które gwarantują zarówno

niezależność, jak i poufność przy opracowaniu

ofert przez przedsiębiorców należących do tej

samej grupy kapitałowej (wyrok Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 maja 2009

r., C-538/07, Assitur, EU:C:2009:317, pkt 31) –

arg. z uzasadnienia rozp.



Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Art. 85 ust. 1 Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów doradzał lub w inny sposób był 
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, 
zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że 
udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w 
szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które 
przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego 
podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin 
na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki 
mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm


Obligatoryjne przesłanki wykluczenia
Art. 108 nowego PZP

Art. 108 ust. 2

Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
zamówienia o wartości równej lub przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót
budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług -
10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który
udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w
związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta
rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu



Nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo

zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

(…)



Nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
(…)
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.



Nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem 
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–
i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia.

TYLKO DLA ZAMÓWIEŃ UNIJNYCH



Nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach

publicznych i koncesjach oznacza, po pierwsze, że żadne

zamówienie publiczne ani koncesja od dnia 9 kwietnia

2022 r. nie może być udzielone, jeżeli wiązałoby się to z

udziałem w zamówieniu lub koncesji któregokolwiek z

wymienionych wyżej podmiotów.

Wykonawca, który należy do którejkolwiek z kategorii

podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem

2022/576, podlega wykluczeniu z udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.



JEDZ i oświadczenie z art. 125 ust. 1 w 
kontekście nowych przesłanek wykluczenia

a) JEDZ nie zawiera pól, które odpowiadają nowym

przesłankom, zatem należy złożyć odrębne oświadczenie.

b) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (zamówienia krajowe)

zawierać winno dodatkowe informacje w zakresie art. 7

ust. 1 specustawy



Podmiotowe środki dowodowe na 
potwierdzenie nowych podstaw wykluczenia

Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach
publicznych i koncesjach oznacza, po pierwsze, że żadne
zamówienie publiczne ani koncesja od dnia 9 kwietnia 2022 r.
nie może być udzielone, jeżeli wiązałoby się to z udziałem w
zamówieniu lub koncesji któregokolwiek z wymienionych wyżej
podmiotów.

Wykonawca, który należy do którejkolwiek z kategorii
podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
2022/576, podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Weryfikacja przy pomocy dowolnych podmiotowych środków
dowodowych: oświadczeń własnych, wyciągów z CEiDG i KRS,
informacji o Beneficjentach Rzeczywistych etc.



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o

którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY TO:

A) INFORMACJA ZUS/KRUS/US



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę:

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 

socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub

za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o

którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn

zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b)będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli

za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę

grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną;



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć

wykonawcę:

3)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w

pkt 2 lit. a lub b;

4)

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;



Fakultatywne przesłanki wykluczenia
Art. 109 nowego PZP

Art. 109 ust. 3

„Fakultatywne wykluczenie” w ramach fakultatywnych podstaw wykluczenia.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może

nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty

nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub

składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna

lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca

do wykonania zamówienia.



„Self-cleaning”

a) doprecyzowanie przesłanek self-cleaning,

b) doprecyzowanie, z których przesłanek wykluczenia można się

„samooczyścić”,

c) „obiektywizacja” czynności wykluczenia.

Art. 110 ust. 2

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10, jeżeli udowodni

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) [zadośćuczynienie] naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody

wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) [wyjaśnienie i współpraca] wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności

związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,

lub zamawiającym;



„Self-cleaning”

3) [kroki organizacyjne] podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i

kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)zreorganizował personel,

c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub

standardów.

Założenie tych zabiegów jest takie, aby samooczyszczenie było realne! I nie

polegało na zabiegach pozornych wynikających wyłącznie z chęci uzyskania

zamówienia.



„Self-cleaning”

Art. 110 ust. 3

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których

mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli

podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są

wystarczające [w ocenie zamawiającego] do wykazania jego rzetelności,

zamawiający wyklucza wykonawcę.



Podmiotowe środki dowodowe

Art. 7 pkt 17

Definicja podmiotowych środków dowodowych -

należy przez nie rozumieć środki służące

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia,

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o

którym mowa w art. 125 ust.1;



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 1.

W przypadku gdy

• podmiotowe środki dowodowe,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy,

• lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi
umocowanie do reprezentowania”,

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 2

W przypadku gdy

• podmiotowe środki dowodowe,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy,

• lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania,

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 5

Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w
ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.

Technicznie – cyfrowe odwzorowanie także jest
dokumentem elektronicznym, ale inna jest jego
funkcja w postępowaniu.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 6 ust. 3

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w
przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania –
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 7 ust. 1

• Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy [oświadczenie
wykonawców działających wspólnie],

• oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,

- niewystawione przez upoważnione podmioty,

• oraz pełnomocnictwo

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku
postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 7 ust. 2

W przypadku gdy

• podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,

• oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

• przedmiotowe środki dowodowe,

• dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,

-niewystawione przez upoważnione podmioty

• lub pełnomocnictwo,

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.



Szczegółowe zasady przekazywania dokumentów elektronicznych

§ 7 ust. 3

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

§ 7 ust. 4 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może
dokonać również notariusz.



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie przetargu 
nieograniczonego

Art. 124 ust. 1
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający:
1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia;
2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji.

Art. 125 ust. 1
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(…)



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie przetargu 
nieograniczonego

PROCEDURA ODWRÓCONA

Art. 139
1. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert,
a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w
SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ
możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona.



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie przetargu 
nieograniczonego

Art. 139
3. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków
dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje
ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a
następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

Jaka jest podstawa prawna wezwania na tzw. późniejszym
etapie JEDZa od wybranego wykonawcy?



Ocena podmiotowa wykonawców w trybie 
podstawowym

Art. 273 ust. 1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający

może żądać podmiotowych środków dowodowych na

potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji.

2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa

w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.



Ocena podmiotowa wykonawców

Art. 126 ust. 1
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.

Art. 274 ust. 1
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych.



„Obligatoryjność przesłanek wykluczenia 
(zamówienia unijne)”

podstawy wykluczenia:

1) z art. 108 Pzp,

2) z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach (…),

3) z art. 5k Rozporządzenia UE

podstawy wykluczenia z art. 109 
pzp

warunki udziału w postępowaniu 
(art. 112 pzp)



„Obligatoryjność przesłanek wykluczenia 
(zamówienia krajowe)”

podstawy wykluczenia:

1) z art. 108 pzp,

2) z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 
(…)

podstawy wykluczenia z art. 
109 pzp

warunki udziału w 
postępowaniu (art. 112 pzp)



Środki dowodowe (zamówienia unijne)

Oświadczenie z art.125 ust.2 (JEDZ)

Podmiotowe środki dowodowe:

a) Przesłanki wykluczenia obligatoryjne – art. 108 PZP, art. 7 ust. 1 
specustawy, art. 5k Rozporządzenia UE

b) Przesłanki wykluczenia fakultatywne – art. 109 PZP,

Podmiotowe środki dowodowe dot. 
warunków udziału w postępowaniu



Środki dowodowe (zamówienia krajowe)

Oświadczenie z art.125 ust.1

(zawsze wraz z ofertą)

Podmiotowe środki dowodowe z art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach (…),

Podmiotowe środki dowodowe:

a) Przesłanki wykluczenia 
obligatoryjne – art. 108,

b) Przesłanki wykluczenia 
fakultatywne – art. 109,

c) Warunki udziału w postępowaniu



Oświadczenie z art. 125 ust. 1 i 2

Oświadczenie z art. 125 nie jest podmiotowym środkiem

dowodowym!

Bezwzględnie - oświadczenie wykonawcy winno się

znaleźć w każdej ofercie!

Oświadczenie składają także podmioty trzecie.

Każdy z podmiotów podpisuje własne oświadczenie.

JEDZ w każdej ofercie z zastrzeżeniem procedury

odwróconej z art. 139 Pzp



Aktualność

Jak wynika z brzmienia art. 274 ustawy Pzp, składane w

odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podmiotowe

środki dowodowe winny być aktualne na dzień ich

złożenia. Aktualność, o której mowa wyżej, należy więc

odnosić do stanu teraźniejszego tj. obowiązującego na

dzień złożenia określonego dokumentu, który

odzwierciedla istniejący stan faktyczny.



Aktualność

Należy przy tym przypomnieć, iż założeniem ustawodawcy
odnoszącym się do „aktualności” podmiotowych środków
dowodowych jest, aby warunki udziału w postępowaniu
oraz okoliczności związane z niepodleganiem wykluczeniu
były spełnione w toku całego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Składany przez wykonawcę
podmiotowy środek dowodowy winien zatem potwierdzać
niezmienność okoliczności związanych ze spełnianiem
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i
niepodleganiem wykluczeniu, wykazywanych na
wcześniejszym etapie postępowania (w szczególności zaś
jego treść nie powinna wskazywać, że taka ciągłość nie
wystąpiła).



Problemy praktyczne 

Podmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą, w

okolicznościach gdy zamawiający tego nie dopuścił.

Jaki powinien być kierunek działania?

1. Liberalny – analizujemy dokumenty,

2. „Ortodoksyjny” ☺ - zamawiający ignoruje dokumenty

(bo o nie nie występował, i wzywa o podmiotowe

środki dowodowe zgodnie z art. 274),

3. „trzecia droga”.



Norma z art. 127 ust. 2

Art. 127 ust. 2 ustawy Pzp

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia

podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.



Problemy praktyczne  - zam. krajowe 

Jak postąpić w sytuacji, gdy zamawiający nie wymaga

podmiotowych środków dowodowych (z zastrzeżeniem

art. 7 ust. 1 specustawy) i zakończył ocenę ofert.

Jaki powinien być kierunek działania?

1. Zamawiający wskazuje ofertę najwyżej ocenioną (i

kieruje wezwanie o potwierdzenie aktualności z art.

125 ust. 1 ),

2. Zamawiający, w ogóle nie wskazuje oferty najwyżej

ocenionej i nie wzywa o potwierdzenie aktualności,

3. Zamawiający, nie wskazuje oferty najwyżej ocenionej,

ale wzywa o potwierdzenie aktualności?



Uzupełnianie dokumentów

Uzupełnienie dokumentów

Art. 128
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są
one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

•wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
•zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe
na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich
złożenia.

https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-ii/rozdzial-2/oddzial-4/art-125


Wyroki KIO dot. uzupełniania dokumentów

Uzupełnienie dokumentów

Zamawiający wzywa o uzupełnienie każdego

podmiotowego środka dowodowego, który nie potwierdza

spełniania warunków ani braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający określa termin uzupełnienia.



Wyroki KIO dot. uzupełniania dokumentów

Dwukrotne wezwanie niedopuszczalne –

KIO 203/21

Brak obowiązku badania dokumentu, który wpłynął po

upływie wyznaczonego terminu – KIO 391/21, 410/21

Dopuszczalne wezwanie więcej niż jednokrotne, ale w

zakresie w jakim wykonawca nie był wzywany –

KIO 613/21

…lub ujawnienia się nowych okoliczności…

KIO 2348/21



Wyroki KIO dot. uzupełniania dokumentów

„Podjęcie przez wykonawcę X samodzielnej inicjatywy w

zakresie składania dokumentów, nawet bez uprzedniego

wezwania ze strony zamawiającego oraz zaakceptowanie

tego działania przez zamawiającego, w ocenie Izby nie

doprowadziło do naruszenia wskazanych przez

odwołującego przepisów [art. 128 Pzp]”

KIO 218/21



Konsorcja

Art. 117 ust. 1

Zamawiający może określić szczególny,

obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia warunków udziału w

postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione

charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.



Orzeczenie di Fermo – Łączenie potencjałów,
czyli kiedy można sumować np. doświadczenie

Nie można oczywiście wykluczyć, że istnieją szczególne roboty
budowlane, które wymagają pewnych kwalifikacji niemożliwych do
uzyskania poprzez połączenie niższych kwalifikacji wielu
podmiotów. W takiej sytuacji instytucja zamawiająca może w
uzasadniony sposób wymagać, aby minimalny poziom kwalifikacji
został osiągnięty przez jeden podmiot gospodarczy lub stosownie do
okoliczności przez odwołanie się do ograniczonej liczby podmiotów
gospodarczych, na mocy art. 44 ust. 2 akapit drugi dyrektywy
2004/18, o ile wymóg ten jest związany z przedmiotem danego
zamówienia i jest w stosunku do niego proporcjonalny.

Jednakże, ponieważ taki przypadek stanowi nadzwyczajną sytuację,
dyrektywa 2004/18 sprzeciwia się temu, aby wskazany wymóg stał się
ogólną zasadą na mocy prawa krajowego, jak ma to miejsce w
przypadku art. 49 ust. 6 dekretu ustawodawczego nr 163/2006”.

Motyw 33, 35-36; Wyrok z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-94/12 Provincia di Fermo, ECLI:EU:C:2013:646
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Orzeczenie di Fermo

Trybunał podkreślił ogólną zasadę łączenia
potencjałów konsorcjantów zwrócił jednocześnie
uwagę, iż w przypadku specyficznych zamówień
można wymagać od konsorcjów wykazania pewnych
kwalifikacji zawodowych wyłącznie od jednego z
konsorcjantów, jeżeli nie można ich uzyskać przez
proste połączenie potencjałów. Wówczas zamawiający
może wymagać aby pewien minimalny poziom
kwalifikacji (np. w postaci ilości wykonanych
zamówień) został wykazany wyłącznie przez jednego
konsorcjanta. Warunkiem jest oczywiście
proporcjonalność takiego wymogu do celów
zamówienia.
Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Provincia di fermo (wyrok z dnia 10 października 2013 
r. sygn. C-94/12). 
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Konsorcja

Art. 117 ust. 2

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności

gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,

dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Art. 117 ust. 3

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,

którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.



Konsorcja

Art. 117 ust. 4
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

Dokument nie jest wymagany w każdym przypadku, a
tylko wtedy gdy zamawiający postawił określone
warunki.



Orzeczenie ESAPROJEKT-rzeczywiste doświadczenie

„Tym samym, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy
oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego
wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie
działań, które były wymagane od tej grupy w ramach
danego zamówienia publicznego”.

„Nie dopuszcza [się], by wykonawca biorący indywidualnie
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców,
której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym,
jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego
realizacji”

Motyw 60 i 65; Wyrok z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu
Łódzkiemu, ECLI:EU:C:2017:338
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Z dorobku orzeczniczego TSUE (orzeczenie z dnia
z dnia 4 maja 2017r., C-387/14) wynika, że
doświadczenie zawodowe jest przypisane temu
podmiotowi, który faktycznie je nabył, a więc
temu, który realnie wykonywał czynności
wchodzące w skład świadczenia, z którego
doświadczenie wywodzi.

KIO 996/18
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Art.. 117 ust. 4

Czy spółka cywilna powinna złożyć

oświadczenie informujące o podziale

zadań pomiędzy wspólników?



Konsorcja

§ 9 ust. 3 rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót

budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi

wykonawcami, wykaz:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy dostaw lub usług, w

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których

wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy



Konsorcja

Art. 125 ust. 4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,

składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji.



Podmioty trzecie

Art.. 118 ust. 2

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach podmiotów

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.



Podmioty trzecie

Art.. 118 ust. 3

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z

wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów.



Podmioty trzecie

Art.. 118 ust. 4
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu

udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania

przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.



Podmioty trzecie

Art.. 119

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez

podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów

selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały

przewidziane względem wykonawcy.



Podmioty trzecie

§5 pkt 1 rozporządzenia

Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej podmiotów

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.

118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków

dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3–7 [bez

2 – grupa kapitałowa] oraz ust. 2, dotyczących tych

podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.



Podmioty trzecie – podmiotowe środki 
dowodowe

Wymagane jest żądanie przez zamawiającego od
wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na
których przypada na ponad 10% wartości zamówienia, zaś
w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca
polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności
tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10%
wartości zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia
omawianej podstawy wykluczenia w stosunku do
konkretnego podmiotu zamawiający może dokonać za
pomocą wszelkich dostępnych podmiotowych środków
dowodowych.

(stanowisko UZP)



Podmioty trzecie

Art.. 123

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.



Zasady dodatkowe
§ 3 rozporządzenia

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi

unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu, może zamiast podmiotowych

środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1

pkt 1, 2 lub 4–6, żądać oświadczenia wykonawcy o

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

wskazanych przez zamawiającego.



Zasady dodatkowe
§ 10 rozporządzenia

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów selekcji zamawiający może, zamiast

podmiotowych środków dowodowych, o których

mowa w § 6–9, żądać oświadczenia wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

lub kryteriów selekcji.



Umowy o zamówienie publiczne



Umowy o zamówienie a COVID

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.

1842 ze zm.)



Umowy o zamówienie a COVID

Art. 15r

1. Strony umowy w sprawie zamówienia

publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

niezwłocznie, wzajemnie informują się o

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile

taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

(…)



Umowy o zamówienie a COVID
Art. 15r
(…)
1)
nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2)

decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)
poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa
w art. 11 ust. 1-3;
4)
wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5)

innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy;
6)
okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.
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Umowy o zamówienie a COVID

Art. 15r ust. 3

Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na
podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje
drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności,
o których mowa w ust. 1, na należyte jej
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest
od dnia ich otrzymania.



Umowy o zamówienie a COVID
Art. 15r ust. 4

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na
należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z
wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 (jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy) ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1)

zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe
zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2)
zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3)
zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.



Umowy o zamówienie a COVID

Art. 15r
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego
zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub
odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej
niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu
oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której
mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust.
3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz
wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-
19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowań, lub ich wysokość.



Ograniczenie uprawnień zamawiającego
Art. 15r¹
UST. 1

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie
może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa
w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z
zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ale: w ust. 2 – przedłużenie przedawnienie roszczeń zamawiającego
(120 dni po zakończeniu ostatniego ze stanów)
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Ograniczenie uprawnień zamawiającego
Art. 15r¹
UST. 3
W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 1,
zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia,
o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni
przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo
przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie,
którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

UST.4
W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po
odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy
prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID–19.



Ograniczenie uprawnień zamawiającego

Art. 15s

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych:

1)

nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa

w art. 15r ust. 1, należności powstałych w związku z niewykonaniem

lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem

COVID–19, o których mowa w art. 15r ust. 1;

2)

zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.

15r ust. 4.
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Forma umowy o zamówienie publiczne

Art . 432.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy

odrębne wymagają formy szczególnej.



Forma umowy o zamówienie publiczne

Według art. 78 § 1 kc, do zachowania pisemnej formy czynności
prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza
wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których
każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których
każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez
nią podpisany.

Natomiast w świetle art. 78 1 § 1 kc, do zachowania elektronicznej
formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w
postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej
jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.



Klauzule („pół”)abuzywne

„Klauzule abuzywne” to takie postanowienia

wzorców umów, które kształtują prawa i

obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z

dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego

interes.

W zamówieniach publicznych o klauzulach

abuzywnych mówi się w kontekście postanowień

umownych kształtujących obowiązki wykonawcy

w sposób rażąco nieproporcjonalny do (rodzaju

zamówienia) oraz ryzyk związanych z jego

realizacją.



Klauzule abuzywne

Art. 433

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to

uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

Opóźnienie a zwłoka.

Zwłoka to niewykonanie przez dłużnika świadczenia w terminie w

wyniku okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność.

Opóżnienie to niewykonanie przez dłużnika świadczenia w terminie.



Klauzule abuzywne

Zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego, co oznacza, że w sytuacjach
uzasadnionych okolicznościami lub zakresem zamówienia zamawiający będzie mógł
zastrzec odpowiedzialność wykonawcy z tytułu opóźnienia.

Przykład:
wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz zamawiającego za każdy
dzień opóźnienia (uchybienia) w realizacji przedmiotu zamówienia w terminach, o
których mowa w umowie, niezależnie od przyczyn opóźnienia.

Przykład uzasadnionych okoliczności:
-„łańcuch zamówień” – opóźnienie w jednym zamówieniu, opóźnia pozostałe,
-efekt zamówienia obiektywnie (z uwagi na okoliczności zewnętrzne) MUSI być
osiągnięty w konkretnym dniu,
- termin realizacji zamówienia jako kryterium oceny ofert (mający realny wpływ na
wybór oferty),
Dyskusyjna kwestia karania za opóźnienie z uwagi na przepadek środków finansowych,
jeżeli zamówienie nie zostanie zakończone do konkretnego terminu oznaczonego w
dniach

Przykład zakresu zamówienia:
- ??? (raczej zakres zamówienia – nieskomplikowany)



Klauzule abuzywne

Art. 433

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

2) Naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy

niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy

lub jej prawidłowym wykonaniem.



Klauzule abuzywne

Istota i funkcja kary umownej

Kara umowna co do zasady zastrzegana jest w związku z konkretnymi
nieprawidłowościami w zakresie zrealizowania przedmiotu głównego
umowy.

Powiązanie obowiązku zapłaty kary umownej z naruszeniem
świadczeń ubocznych w stosunku do przedmiotu świadczenia
głównego, narusza jej istotę.

Przykład:
- Zamówienie na dostawy sprzętu biurowego (przewidziane kary
umowne za: a) niewydane w terminie instrukcji, b) szkolenie
pracowników zamawiającego przez osobę, która nie potwierdziła
kompetencji stosownym dokumentem etc.)



Klauzule abuzywne

KIO 2340/21

Za niezasadny Izba uznała zarzut polegający na naruszeniu art. 433

pkt 2 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie kar umownych za

zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z

przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem w warunkach

określonych w § 16 ust. 1 pkt l projektu umowy. (...) Izba nie

podzieliła stanowiska Odwołującego jakoby zastrzeżone kary umowne

nie były co najmniej pośrednio związane z przedmiotem umowy lub

jej prawidłowym wykonaniem.(…) nie sposób podzielić argumentacji

Odwołującego jakoby zwłoka w sporządzeniu harmonogramu czy też

jego aktualizacji pozostawała w oderwaniu od przedmiotu umowy lub

jej prawidłowego wykonania. (…)



Klauzule abuzywne

Art. 433

Projektowane postanowienia umowy nie mogą

przewidywać:

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za

które wyłączną odpowiedzialność ponosi

zamawiający;



Klauzule abuzywne

Art. 362 kc
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do
powstania lub zwiększenia szkody,
obowiązek jej naprawienia ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu
stosownie do okoliczności, a zwłaszcza
do stopnia winy obu stron.



Klauzule abuzywne

KIO 2809/21
Nakazana modyfikacja - naruszenie art. 433 pkt 3) w zw. z art. 99 ust.
1 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp oraz art. 353(1) KC w zw.
z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp – poprzez nieuprawnione przerzucanie na
wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności leżące wyłącznie po
stronie Zamawiającego, a związane z niejednoznacznym,
niewyczerpującym, naruszającym reguły uczciwej konkurencji
opisaniem przedmiotu zamówienia, co znalazło odzwierciedlenie w
nałożonym na wykonawcę obowiązku uwzględnienia w ramach
wynagrodzenia umownego „wszelkich prac niezbędnych do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak również tych, których konieczność ujawni się
w trakcie realizacji robót objętych Umową”, co skutkuje
niemożliwością oszacowania zakresu tychże prac, a w konsekwencji
ich rzetelnej wyceny, prowadząc do nieporównywalności ofert, godząc
tym samym w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz wykraczając poza zasadę swobody kontraktowania



Klauzule abuzywne

KIO 3260/21

Sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem

zamawiającego i to zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej

wady. Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać

się z tą dokumentacją i mogą żądać wyjaśnienia jej treści, jak też

mogą kwestionować jej treść w drodze odwołania, niemniej jednak

nie może to oznaczać przerzucenia odpowiedzialności za

prawidłowość wykonania tej dokumentacji na wykonawców – zarzut

naruszenia art. 433 pkt 3 zasadny



Klauzule abuzywne

Art. 433
Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 
zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub 
wielkości świadczenia stron.

Niedozwoloną należy uznać klauzule umowną, która przewiduje
możliwość samodzielnego, jednostronnego decydowania przez
zamawiającego o ograniczeniu zakresu świadczenia w trakcie
realizacji zamówienia, jeśli w umowie nie jest wskazana
minimalna gwarantowana wielkość lub wartość świadczenia
stron.



Klauzule abuzywne

KIO 3107/21

Izba nakazała modyfikację - treść projektowanego postanowienia

umownego, przez którą Zamawiający narzuca maksymalną cenę,

zgodnie z rozporządzeniem NFZ, i narzuca obniżenie ceny w trakcie

wykonywania umowy jest co najmniej abuzywne, godzące w zasady

wynikające z art. 431 ustawy Pzp i art. 354 § 1 KC. Zamawiający

narzuca bowiem wykonawcom, aby wykonali swoje zobowiązanie

niezgodnie z jego treścią, przez nieustanne zmiany ceny w tracie

wykonywania zamówienia w stosunku do ceny wskazanej w ofercie, co

zagraża i narusza interesy przedsiębiorcy w sposób rażąco

nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z

jego realizacją.



Klauzule abuzywne

KIO 1045/21

Zamawiający określił minimalną wartość świadczenia w przypadku

ograniczenia zamówienia na poziomie 70% wartości całkowitej

określonej w ofercie; nie można uznać powyższego postanowienia za

niedozwolone w świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp; przywoływany

przez Odwołującego §6 wzoru umowy skierowany jest do wykonawców

(zawiera zasady odstąpienia wykonawcy od umowy), zatem ciężko

mówić o naruszeniu art. 433 pkt 4 ustawy Pzp przez Zamawiającego.



Klauzule abuzywne

Art. 513

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność
zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;



Klauzule abuzywne

Art. 554

1. Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części,
jeżeli stwierdzi:

1) naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub
może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o
udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu
kwalifikowania wykonawców;

2) niezgodność projektowanego postanowienia umowy z
wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy.



Ramowe postanowienia umów o zamówienie

Przepis ingeruje w treść zasady swobody umów i 
określa szczególne postanowienia, które muszą być w 
umowie zawarte.

Art. 436 nie ma charakteru zupełnego, inne
obligatoryjne postępowania wskazano w kolejnych
przepisach art. 437 [obowiązkowe postanowienia
umów o roboty budowlane], art. 438 [wymogi
związane z umową o pracę] oraz 439 Pzp [umowy o
roboty budowlane – zmiana wynagrodzenia].



Ramowe postanowienia umów o zamówienie

Art. 436

Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót

budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy

wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty

budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub

latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest

uzasadnione obiektywną przyczyną;

Określanie terminu wykonania zamówienia datą przestaje

być rozwiązaniem preferowanym.



Ramowe postanowienia umów o zamówienie

Art. 436

Umowa zawiera postanowienia określające w 
szczególności:

2) warunki zapłaty wynagrodzenia;

3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą 
dochodzić strony;



Ramowe postanowienia umów o zamówienie

Kara umowna powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej
zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla
niego źródło dodatkowego zysku.

Brak określenia w umowie końcowego terminu naliczania kar
umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia
zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w
istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie
ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej, nie spełnia
należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 Kc wymagania
określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania
niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry
określają wysokość kary umownej, albo gdy w treści umowy
wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości (Wyrok SN

z dnia 22 października 2015 roku, sygn. IV CSK 687/14)



Ramowe postanowienia umów o zamówienie

KIO 3134/21

Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta na

okres dłuższy niż 12 miesięcy winna zawierać postanowienie dotyczące wysokości kar

umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o

której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Brak tego postanowienia – jak słusznie

podniósł przystępujący – nie skutkuje sankcją. Tym samym nie może skutkować

unieważnieniem postępowania.



Klauzule waloryzacyjne

Art. 439 [Obligatoryjna klauzula dotycząca

zmiany wysokości wynagrodzenia]

1. Umowa, której przedmiotem są roboty

budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy

niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące

zasad wprowadzania zmian wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów

związanych z realizacją zamówienia.



Klauzule waloryzacyjne

Art. 439 [Obligatoryjna klauzula dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia]

2. W umowie określa się:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający
strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:
a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności

wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub

kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany
wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania
zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia
wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.



Klauzule przeglądowe 

Art . 455 ust. 1

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia:
niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci
jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych,
które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad
wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie
następujące warunki:
a)
określają rodzaj i zakres zmian,
b)
określają warunki wprowadzenia zmian,
c)

nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny
charakter umowy;



Klauzule przeglądowe 

Art . 455 ust. 1 pkt 4

Konieczność modyfikacji umowy wynika z okoliczności,
których zamawiający działający z należytą starannością
nie mógł przewidzieć, jeżeli zmiana nie modyfikuje
ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny
spowodowany każdą kolejną zmianą umowy nie może
przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.



Klauzule przeglądowe 

Dopuszczalna modyfikacja, przy spełnieniu następujących przesłanek:
a) Strony działały z „należytą starannością”,
b) Występujące zjawiska są zewnętrzne dla stron stosunku

umownego,
c) Konieczność zmiany,
d) Brak realnej możliwości przewidzenia zjawiska lub zakresu

zjawiska,

„Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie jest również wykluczone w okolicznościach, gdy
zamawiający przewidział klauzulę waloryzacyjną lub określone klauzule
pozwalające na zmianę umowy w oparciu o dyspozycję art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, ale są one niewystarczające do zniwelowania niemożliwych do
przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji
umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany”.

(opinia UZP)



Nowe obowiązki informacyjne



Nowe obowiązki informacyjne

1. Zakres informacji z otwarcia ofert (art.
222),

2. Udostępnianie ofert,
3. Informacja dla Prezesa UZP (art. 81),
4. Raport z wykonania zamówienia (art.

446)
5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy (art.

448)



Zakres informacji z otwarcia ofert

Art. 222
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert

zamieszcza informacje o:
a. wykonawcach (nazwa podmiotu, adres

etc.),
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Ale… zasada przejrzystości!
Jak postąpić z plikiem, o którym można

przypuszczać, że „miał być” ofertą a nie
można się zapoznać z jego treścią?



Udostępnianie ofert

Art. 74
1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany

na wniosek. (a z art. 73 ust. 1 wiemy, że oferty są
załącznikiem do protokołu)

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
albo unieważnieniu postępowania, z tym że:
1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z
uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2
zdanie drugie



Informacja Prezesa

Art. 81
Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu

informację o (…) ofertach, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia otwarcia
odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych
albo ofert wstępnych lub ostatecznych albo
unieważnienia postępowania.

Ile razy w trybie podstawowym (II)
zamawiający winien poinformować UZP o
przebiegu postępowania?



Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Art. 446 ust. 1

Zamawiający sporządza raport z realizacji 
zamówienia, w którym dokonuje oceny tej 
realizacji, w przypadku gdy:

1) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę 
wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny 
ofertowej;

2) na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w 
wysokości co najmniej 10% wartości ceny 
ofertowej;



Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Art. 446 ust. 1

3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co 

najmniej: 

a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o 

wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000

euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, 

b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 

wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót 

budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 

000 000 euro;

4) zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości 

lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w 

części.



Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Art. 448

Zamawiający, w terminie 30 dni od

wykonania umowy, zamieszcza w

Biuletynie Zamówień Publicznych

ogłoszenie o wykonaniu umowy, na

zasadach określonych w dziale III

rozdziale 2.



Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Art. 448

Co to jest wykonanie umowy?
Co z umowami zawartymi na czas

nieoznaczony?
Czy, a jeśli tak w jaki sposób informujemy o

wykonaniu umów ramowych i zamówień
wykonawczych?

Co jeśli w terminie 30 dni nie mamy
wszystkich informacji potrzebnych do
zamieszczenia ogłoszenia?
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