
Prowadzenie postępowania

28 Przetargi Publiczne | Październik 2017

Joanna Presz-Król
radca prawny, Kancelaria Prawna  
Pieróg & Partnerzy

Katarzyna Dubowska 
prawnik, Kancelaria Prawna  
Pieróg & Partnerzy

N owelizacja ustawy Prawo za-
mówień publicznych z  dnia 
22 czerwca 2016  r. wpro-

wadziła szereg nowych rozwiązań 
proceduralnych dotyczących przepro-
wadzenia postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego, których nad-
rzędnym celem było skrócenie czasu 
prowadzenia postępowania oraz odej-
ście od zbędnego formalizmu. W tym 
celu wyeliminowano szereg kluczo-
wych dla przebiegu postępowania 
zasad i  przepisów, w  tym obowiązek 
żądania dokumentów od  wszystkich 
wykonawców czy  kompleksowe bada-
nie ofert pod względem podmiotowym 
i  przedmiotowym, a  w  konsekwen-
cji także osłabiono zasadę kumulacji 
środków ochrony prawnej. 

Dokonując tak doniosłych zmian 
w  systemie zamówień publicznych, 

ustawodawca nie  zdecydował  się 
jednak na  kompleksową zmianę 
ustawy, poprzestając jedynie na  no-
welizacji w  zakresie niezbędnym 
do  implementacji przepisów dy-
rektywy 2014/24/UE. Efektem ta-
kiego działania jest pozostawienie 
w pzp wielu rozwiązań adekwatnych 
do  poprzedniego stanu prawnego, 
lecz nieodpowiadających nowym 
regułom udzielania zamówień lub 
wywołujących trudności interpreta-
cyjne w zestawieniu z nimi. Oznacza 
to, że  niekiedy zamiast uproszcze-
nia i  przyśpieszenia postępowania 
efektem nowelizacji jest niepewność 
co do wykładni i zastosowania obo-
wiązujących norm.

Przykładem takiego problematycz-
nego zagadnienia jest możliwość za-
warcia umowy z kolejnym wykonawcą 
w sytuacji, gdy wybrany w postępowa-
niu wykonawca uchyla się od zawarcia 
umowy. Przepis nadający zamawia-
jącemu takie uprawnienie – art.  94 
ust. 3 pzp – pozostał w brzmieniu nie-
zmienionym, jednak z uwagi na zmia-
ny w  zakresie zasad prowadzenia po-
stępowania jego literalne zastosowanie 
wydaje  się niemożliwe. Przyjęcie, 

że  przepis ten został pozostawiony 
w  niezmienionej treści przez pomyłkę 
ustawodawcy, należałoby uznać za wy-
kładnię contra legem oraz zaprzeczenie 
założeniu racjonalności ustawodawcy. 
Należy zatem zastanowić  się, jak ten 
przepis zinterpretować, aby było moż-
liwe jego zastosowanie, oraz jakie czyn-
ności zamawiający powinni podjąć 
w celu wybrania oferty drugiego wyko-
nawcy w sposób zgodny z przepisami.

Poprzednia praktyka
Zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp, jeżeli wy-
konawca, którego oferta została wy-
brana, uchyla  się od  zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zama-
wiający może wybrać ofertę najkorzyst-
niejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego bada-
nia i oceny, chyba że zachodzą przesłan-
ki unieważnienia postępowania. 

Przed wejściem w  życie noweliza-
cji  pzp z  2016  r. zastosowanie dyspo-
zycji tego przepisu nie  nastręczało 
nadmiernych trudności. Zarówno 
w  orzecznictwie, jak i  w  doktrynie 
uznawano, że  przepis ten stanowi 

Jak należy interpretować niezmienioną w drodze ostatniej nowelizacji  
treść art. 94 ust. 3 pzp, aby było możliwe jego zastosowanie w kontekście  
zmienionych przepisów?

Umowa z drugim  
wykonawcą (cz. 1) 

Artykuł 24aa ust. 2 i art. 94 ust. 3 pzp
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swoisty wyjątek od  zasad prowadze-
nia postępowania, umożliwiający za-
mawiającym – w  pewnej szczególnej 
sytuacji – zawarcie umowy z  innym 
wykonawcą niż pierwotnie wybrany 
bez powtórnego wszczynania postępo-
wania, a nawet bez cofania się do etapu 
oceny ofert. Zamawiający, po  stwier-
dzeniu, że wybrany wykonawca uchy-
la się od zawarcia umowy, mógł zwró-
cić  się z  propozycją zawarcia umowy 
do  podmiotu, który złożył drugą 
w  kolejności ofertę. Zawarcie umowy 
było wówczas uzależnione wyłącznie 
od  woli dwóch stron. Zamawiający 
nie był zobowiązany do podejmowania 
żadnych dodatkowych czynności poza 
wezwaniem tego drugiego wykonawcy 
do złożenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia. Oferta tego 
podmiotu była bowiem już wcześniej 
weryfikowana pod względem podmio-
towym i  przedmiotowym, nie  podle-
gała odrzuceniu, a wykonawca – z wy-
jątkiem sytuacji nadzwyczajnej zmiany 
okoliczności wpływających na jego sy-
tuację podmiotową – nie podlegał wy-
kluczeniu. 

Kluczowy problem
Takiego komfortu działania, jak wy-
żej opisany, nie  mają zamawiający 
na gruncie obowiązujących przepisów. 
Zasadą – niezależnie od trybu, w któ-
rym prowadzone jest postępowanie 
o  udzielenie zamówienia – jest brak 
żądania złożenia dokumentów wska-
zanych w art. 25 ust. 1 pzp od innych 
wykonawców niż ten, którego oferta 
została oceniona najwyżej. Z  uwa-
gi na  zawarte w  art.  26 ust.  1 i  2  pzp 
odesłanie do  art.  25 ust.  1  pzp należy 
przyjąć, chociaż nie  jest to  jednolicie 
interpretowane w doktrynie, że w trak-
cie badania i oceny ofert zamawiający 
nie  weryfikuje ani dokumentów pod-
miotowych, ani przedmiotowych wy-
maganych w siwz w stosunku do dru-
giego i kolejnych wykonawców. 

W  momencie stwierdzenia, że  wy-
konawca, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę, uchyla  się od  zawarcia umowy 
lub nie wnosi należytego zabezpiecze-
nia umowy, zamawiający nie  dyspo-
nuje zweryfikowaną wiedzą w  zakre-
sie zdolności wykonania zamówienia 
przez pozostałych uczestników postę-
powania. Zaniechanie żądania doku-
mentów na  potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w  postępowaniu 
oraz braku podstaw do  wykluczenia 
nie  pozwala na  stwierdzenie podmio-
towej zdolności do  wykonania zamó-
wienia przez wykonawcę znajdujące-
go  się na  kolejnej pozycji w  rankingu 
ofert. Wybór kolejnej oferty stwarza 
więc ryzyko udzielenia zamówienia 
wykonawcy, który nie  posiada zdol-
ności podmiotowej do  realizacji za-
mówienia. Zawarcie umowy o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  tym 
przypadku, choć zgodne z  literalnym 
brzmieniem omawianego przepisu, 

niewątpliwie stoi w sprzeczności z ce-
lem prowadzenia postępowania, jakim 
jest wybór wykonawcy o  odpowied-
nich cechach.

Ponadto działanie takie byłoby wprost 
sprzeczne z wyrażoną w art. 7 ust. 1 pzp 
zasadą, zgodnie z  którą postępowanie 
przeprowadza  się w  sposób zapewnia-
jący równe traktowanie wykonawców. 
Należy przypomnieć, że w poprzednim 
stanie prawnym zamawiający w trakcie 
oceny ofert badał w sposób komplekso-
wy wszystkie złożone w  postępowaniu 
oferty. Wykonawcy, uzyskując informa-
cje o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
mogli określić swoją pozycję w rankin-
gu ofert oraz podjąć odpowiednie środki 
ochrony prawnej w celu zakwestionowa-
nia prawidłowości oceny ofert dokona-
nej przez zamawiającego. Obecnie oferta 
z  drugiej pozycji w  rankingu spraw-
dzana jest tylko na podstawie oświad-
czenia własnego złożonego przez wy-
konawcę. Sytuacja, w  której możliwe 
byłoby zawarcie umowy z  kolejnym 
wykonawcą bez weryfikacji dowodów 
na  potwierdzenie okoliczności wyka-
zanych oświadczeniami, prowadziłaby 
do  tego, że pełnej weryfikacji podle-
gałby jedynie wykonawca, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. W  przypad-
ku zaś kolejnego wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, kwe-
stia podmiotowej zdolności do  wyko-
nania zamówienia oraz dokumenty 
przedmiotowe nie byłyby weryfikowa-
ne w ogóle. Oczywiste jest, że taka in-
terpretacja wprost narusza zasadę rów-
nego traktowania wykonawców. 

Reasumując, nie jest możliwe zasto-
sowanie treści art. 94 ust. 3 pzp zgod-
nie z jego literalnym brzmieniem, czyli 
wybór oferty drugiego wykonawcy bez 
podejmowania jakichkolwiek dodat-
kowych czynności. 

Jak zbadać bez  
badania i oceny ofert? 
Powyższa analiza prowadzi do  wnio-
sku, że  korzystając z  dobrodziejstwa 
art. 94 ust. 3 pzp, zamawiający nie może 

Artykuł 24aa pzp

1. Zamawiający może, w postę-
powaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, 
a następnie zbadać, czy wyko-
nawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postę-
powaniu, o ile taka możliwość zo-
stała przewidziana w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym 
mowa w ust. 1, uchyla się od za-
warcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 
zamawiający może zbadać, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postę-
powaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert.
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uniknąć obowiązku wezwania do  zło-
żenia dokumentów, by  na  ich pod-
stawie zbadać ofertę z  drugiej pozycji 
w rankingu ocen. Rodzi się tu pytanie, 
jak pogodzić ten obowiązek z  zawartą 
w przepisie wytyczną, aby zamawiający 
wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny. 

W  celu odpowiedzi na  to  pytanie 
warto zastosować wykładnię celowo-
ściową w  miejsce literalnej. Można 
próbować oddzielić badanie oferty 
od  weryfikacji podmiotowej wyko-
nawcy i  argumentować, że  wykładnia 
„ponownego badania i  oceny ofert” 
nie obejmuje badania wykonawcy pod 
względem podmiotowym, w  tym żą-
dania dokumentów na  potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postę-
powaniu oraz braku podstaw do  wy-
kluczenia. Interpretacja ta nie  wy-
trzymuje jednak zderzenia z  sytuacją, 
w której badaniu podlegałyby również 
dokumenty przedmiotowe wskazane 
w art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp. 

Należałoby zatem jeszcze bardziej 
zawęzić interpretację pojęcia „brak 
ponownego badania i oceny” i sprowa-
dzić je do jedynie dwóch aspektów.

Po pierwsze, przez brak ponownego 
badania i oceny należy rozumieć nieco-
fanie się do etapu badania i oceny ofert, 
a bazowanie na dokonanych w wyniku 
pierwotnej oceny ustaleniach. Pozosta-
ją w mocy zatem wszystkie czynności 
podejmowane w postępowaniu, w tym 
wykluczenie wykonawców, odrzuce-
nie ofert, wezwanie do  wyjaśnień itp. 
Ustalenie to  nie  tylko odpowiada ce-
lowi analizowanego przepisu, ale rów-
nież ma istotne znaczenie dla dalszych 
czynności podejmowanych przez za-
mawiającego. Uznając, że nie unieważ-
niamy wyboru oferty najkorzystniej-
szej i  nie  wracamy do  poprzedniego 
etapu postępowania, możemy przyjąć, 
że  mamy ustalony krąg wykonawców, 
co  będzie miało znaczenie chociaż-
by w  przypadku korzystania ze  środ-
ków ochrony prawnej (legitymacja). 

Ponowny formalny wybór byłby też 
utrudniony z uwagi na przepisy o ter-
minie związania ofertą, w  przypad-
ku gdyby doszło do  jej przerwania 
u  drugiego z  wykonawców, oraz brak 
podstawy do ponownego złożenia wa-
dium. Przepisy nie przewidują również 
wykluczenia ani odrzucenia oferty wy-
konawcy, który uchyla się od zawarcia 
umowy – niejasny zatem byłby jego 
status w  przypadku unieważnienia 
pierwotnego wyboru oraz powtórzenia 
etapu oceny ofert i wyboru oferty naj-
korzystniejszej. 

Po drugie, brak badania i oceny ofert 
należy rozumieć jako zaniechanie po-
nownej weryfikacji ofert pod kątem 
kryteriów oceny. Zapraszając drugiego 
z  wykonawców do  zawarcia umowy, 
zamawiający bazuje na rankingu zgod-
nym z  informacją o  wyborze oferty 
najkorzystniejszej. Przyjęcie takiego za-
łożenia jest niezwykle istotne. Z uwagi 
bowiem na wagę poszczególnych kryte-
riów eliminacja najkorzystniejszej ofer-
ty niejednokrotnie wpływa bezpośred-
nio na umiejscowienie pozostałych ofert 
w rankingu. W myśl art. 94 ust. 3 pzp 
zamawiający nie dokonuje ponownego 
przeliczenia punktacji z  uwzględnie-
niem pozostałych ofert, lecz przyjmuje 
za ostateczną kolejność ustaloną w dro-
dze uprzedniego wyboru. 

Podstawa wezwania
Stawiając tezę o  konieczności wezwa-
nia do  złożenia przez kolejnego wy-
konawcę dokumentów wskazanych 
w art. 25 ust. 1 pzp, należałoby również 
przesądzić, na  jakiej podstawie praw-
nej zamawiający może wystosować ta-
kie wezwanie. 

W pierwszej kolejności należy wziąć 
pod uwagę art. 26 ust. 2f pzp, na podsta-
wie którego zamawiający może wezwać 
wykonawców do  złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub doku-
mentów potwierdzających, że nie pod-
legają oni wykluczeniu, że  spełniają 
warunki udziału w  postępowaniu lub 
kryteria selekcji, na  każdym etapie 

postępowania, jeżeli jest to  niezbęd-
ne do  zapewnienia odpowiedniego 
przebiegu postępowania o  udzielenie 
zamówienia. Aby skorzystać z  dyspo-
zycji tego przepisu, należy przesądzić, 
że  czynności podejmowane w  trybie 
art.  94 ust.  3  pzp są  podejmowane 
w  ramach prowadzenia postępowa-
nia. Pomimo niejednoznaczności de-
finicji postępowania zawartej w  art.  2 
ust. 7a pzp zasadne jest uznanie, że po-
stępowanie o  udzielenie zamówienia 
publicznego kończy się z chwilą udzie-
lenia tego zamówienia, tj. zawarcia 
umowy, albo – w  przypadkach okre-
ślonych w art. 93 pzp – z chwilą unie-
ważnienia postępowania. Pogląd ten 
znajduje potwierdzenie w  orzecznic-
twie Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
sądów (np. wyrok KIO z  13 grudnia 
2013 r., KIO 2775/13; wyrok KIO z 31 
lipca 2012 r., KIO 1511/12; uchwała SN 
z 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10). 
Nie budzi wątpliwości również to, 
że w analizowanym stanie faktycznym 
wezwanie do  złożenia dokumentów 
jest niezbędne dla zapewnienia odpo-
wiedniego przebiegu postępowania, 
którego celem jest zawarcie umowy 
w  sprawie zamówienia. Jedyną wadą 
tego rozwiązania, która nie  pozwala 
uznać, że art. 26 ust. 2f pzp jest wła-
ściwą podstawą do  żądania złożenia 
dokumentów, jest fakt, iż  przepis 
ten nie  obejmuje swoją hipotezą 
wszystkich dokumentów z  art.  25 
ust.  1  pzp, ograniczając  się jedynie 
do  tych podmiotowo istotnych. Nie 
jest możliwe wezwanie na  tej pod-
stawie do  złożenia dokumentów 
potwierdzających, że  przedmiot za-
mówienia spełnia wymagania zama-
wiającego określone w siwz. 

Uwzględniając powyższe, za jedyną 
możliwą w pełni do zastosowania nale-
ży uznać regulację art. 26 ust. 1 i 2 pzp. 
Za skorzystaniem z  tych przepisów 
przemawia fakt, że  termin, w  którym 
zamawiający może wezwać wykonaw-
cę do  złożenia dokumentów, został 
w  nich zakrojony szeroko. Graniczną 



Prowadzenie postępowania

31Przetargi Publiczne | Październik 2017

datą ich zastosowania nie  jest bo-
wiem wybór najkorzystniejszej ofer-
ty, lecz udzielenie zamówienia, przez 
co  należy rozumieć zawarcie umowy 
w  sprawie zamówienia publicznego. 
Jednakże szczegółowa analiza tych 
przepisów nie  pozwala na  zastoso-
wanie ich wprost. Odnoszą  się one 
bowiem do  czynności dokonywanej 
względem wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona. Tym samym 
może budzić wątpliwości, czy znajdują 
one zastosowanie w przypadku wezwa-
nia wykonawcy, który uplasował  się 
na drugiej pozycji w rankingu. 

Ustawodawca nie  przewidział trze-
ciej drogi, a  zatem w  celu wezwania 
do złożenia dokumentów w analizowa-
nej sytuacji konieczne wydaje się sko-
rzystanie przez analogię z art. 26 ust. 1 
i 2 pzp. Podobnie rzecz się ma z zasto-
sowaniem art. 26 ust. 3 i 4 pzp. Mimo 
że czynności w nich uregulowane sta-
nowią czynności właściwe dla etapu 
badania i oceny ofert, to ich zastosowa-
nie jest uzasadnione w przypadku zło-
żenia przez „drugiego” wykonawcę do-
kumentów niepełnych lub niejasnych. 

„Bliźniacze” procedury
Interpretacji treści art.  94 ust.  3  pzp 
nie  ułatwia fakt, że  ustawodawca za-
warł w pzp dwie procedury mające za-
stosowanie w zbliżonym stanie faktycz-
nym, przy czym jedna dotyczy sytuacji, 
gdy wybrany wykonawca uchyla  się 
od  zawarcia umowy po  przeprowa-
dzeniu postępowania z zastosowaniem 
tzw. trybu odwróconego (art.  24aa 
ust. 2), a druga – przypadku postępo-
wania prowadzonego w którymś z po-
zostałych trybów (analizowany art. 94 
ust.  3  pzp). Już samo porównanie za-
kresu zastosowania art. 24aa ust. 2 pzp 
i art. 94 ust. 3 pzp powinno prowadzić 
do  wniosku, że  omawiana regulacja 
ma charakter generalny, podczas gdy 
art. 24aa ust. 2 pzp, jako mający zasto-
sowanie incydentalne, jest regulacją 
szczególną. Zgodnie z treścią art. 24aa 
ust. 2 pzp jeżeli wykonawca, o którym 

mowa w ust. 1 tego artykułu, uchyla się 
od zawarcia umowy lub nie wnosi wy-
maganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może 
zbadać, czy  nie  podlega wykluczeniu 
oraz czy spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród po-
zostałych ofert. Różnica w  stosunku 
do  regulacji art.  94 ust.  3  pzp wyda-
je się sprowadzać jedynie do wpisania 
wprost uprawnienia do  zbadania pod 
względem podmiotowym kolejnego 
wykonawcy. Ustawodawca skupił  się 
na fakcie, że w procedurze odwróconej 
nie  dochodzi do  badania pozostałych 
wykonawców pod względem podmio-
towym, w  szczególności weryfikacji 
nie  podlega JEDZ lub oświadczenie 
o  spełnieniu warunków i  niepodle-
ganiu wykluczeniu. Sformułowanie 
„zamawiający może zbadać, czy wyko-
nawca nie  podlega wykluczeniu oraz 
czy  spełnia warunki udziału w  postę-
powaniu” będzie obejmowało rów-
nież badanie dokumentów złożonych 
na  potwierdzenie tych okoliczności. 
Wydaje  się, że  również w  przypadku 
tego przepisu uwadze ustawodawcy 
umknęło, że wezwaniem z art. 26 ust. 1 
i  2  pzp objęte są  także dokumenty 
przedmiotowe składane na  potwier-
dzenie, że  oferowane dostawy, usługi 
lub roboty odpowiadają wymaganiom 
zamawiającego. W zakresie obowiązku 
weryfikacji tych dokumentów mamy 
zatem analogiczną sytuację do tej ana-
lizowanej na gruncie art. 94 ust. 3 pzp. 

Przedstawiciele doktryny podkre-
ślają jeszcze inną różnicę, wskazując, 
że  procedura z  art.  24aa ust.  2 ma 
miejsce przed wyborem najkorzyst-
niejszej oferty, w odróżnieniu od pro-
cedury z art. 94 ust. 3, która następuje 
po  nim1. Trudno jednak zgodzić  się 
z  tym poglądem z  uwagi na  fakt, 
że  obie te procedury można zastoso-
wać dopiero w  sytuacji uchylania  się 
od zawarcia umowy lub niewniesienia 
zabezpieczenia, które to  okoliczności 
wystąpić mogą jedynie w  stosunku 

do  wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

Kolejną różnicą jest kwestia po-
nownego badania ofert z pominięciem 
oferty wykonawcy uchylającego  się. 
Podczas gdy w  przypadku art.  94 
ust. 3 pzp jest jasne, że do ponownego 
badania ofert nie dochodzi, to w przy-
padku procedury odwróconej można 
powziąć wątpliwości. Przepis art. 24aa 
ust.  2 nie  zawiera bowiem – analo-
gicznego do treści art. 94 ust. 3 pzp – 
stwierdzenia „bez ponownego badania 
i  oceny”, lecz jedynie mówi o  ofercie 
najwyżej ocenionej spośród pozosta-
łych. Z  uwagi na  doniosłość jedno-
znacznego przesądzenia tej kwestii po-
zostaje nam mieć nadzieję na  szybkie 
zmiany legislacyjne. Na razie przychy-
lić się należy do opinii, że skoro celem 
wprowadzenia procedury odwróconej 
było usprawnienie prowadzenia po-
stępowania, to bardziej odpowiadające 
ekonomice postępowania jest stanowi-
sko o  braku konieczności ponowne-
go badania i o możliwości oparcia  się 
na pierwotnym rankingu2. 

Podobnie jak w  przypadku art.  94 
ust.  3  pzp procedura ta powinna być 
zastosowana jednokrotnie. Oznacza 
to, że w przypadku uchylania się od za-
warcia umowy również przez drugiego 
z wykonawców zamawiający powinien 
wszcząć kolejne postępowanie, zamiast 
zwracać się do następnego wykonawcy 
z  listy rankingowej. Przyjęcie innego 
stanowiska, przy jednoczesnym za-
niechaniu ponownego badania ofert, 
doprowadziłoby – zdaniem autorów 
– do  całkowitego oderwania wyboru 
od kryteriów oceny ofert3.  

Przypisy:

1  A. Szyszkowski, Prawo zamówień 
publicznych. Procedura odwrócona, 
Legalis 2017.

2  I. Skubiszak-Kalinowska, Prawo 
zamówień publicznych. Komentarz, 
Warszawa 2017.

3 Odmiennie: tamże.


