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Należy przy  tym nadmienić, 
że  od  tak ukształtowanej linii orzecz-
niczej istnieją wyjątki, w  tym także te 
dopuszczające przeprowadzenie przez 
wykonawcę tzw. procedury self-cle-
aningu. To  ostatnie rozwiązanie bu-
dzi jednak uzasadnione wątpliwości 
w  kontekście podstawowych zasad 
prowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego, w  tym 
zasady równego traktowania wyko-
nawców (art. 7 pzp). 

Podsumowanie
Przytoczone najnowsze orzecznictwo 
KIO wskazuje na radykalną zmianę po-
dejścia Izby do  kwestii wprowadzenia 
zamawiającego w  błąd jako podstawy 
eliminacji wykonawców z  postępowa-
nia. Omówione przepisy interpreto-
wane są szeroko, a w przypadku braku 
winy umyślnej możliwe jest obecnie 
wykluczanie oferentów na  podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp. Jakiekolwiek 
uchybienia w tej materii mogą stać się 
przyczyną do wniesienia odwołania i – 
na co wskazują prezentowane wyroki – 
skutkować pozbawieniem wykonawcy 
szansy na zawarcie umowy. 

Mając na uwadze fakt, że w obrocie 
prawnym poziom staranności wyma-
ganej od  przedsiębiorców jest bardzo 
wysoki, ubiegający  się o  zamówienie 
wykonawcy powinni bardzo szcze-
gółowo weryfikować zasoby własne, 
a  także tych podmiotów, na  których 
zasoby powołują się w toku danego po-
stępowania. 

Przypisy

1   T. Wiśniewski, komentarz 
do art. 355 pkt 1 kc, [w:] J. Gudowski, 
Komentarz do Kodeksu Cywilnego. 
Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1–2, 
Warszawa 2013.

2    T. Wiśniewski, komentarz 
do art. 355 pkt 1 kc, [w:] G. Bieniek, 
Komentarz do Kodeksu Cywilnego. 
Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1–2, 
Warszawa 2011.

Czy na gruncie obowiązujących przepisów istnieje 
obowiązek dokonania podziału zamówienia  
na części oraz w jaki sposób powinna być  
uzasadniona decyzja o braku tego podziału? 
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J ednoznaczne ustalenie, czy po-
dział zamówienia na  części 
powinien być traktowany w ka-

tegoriach obowiązku – którego nie-
dopełnienie może pociągnąć określo-
ne konsekwencje prawne – czy  tylko 
w  kategoriach uprawnienia, z  którego 
zamawiający może, ale nie  musi sko-
rzystać (bez narażania  się na  odwoła-
nie i zarzuty zaniechania bądź na inne 
konsekwencje prawne), ma fundamen-
talne znaczenie, zarówno z praktyczne-
go, jak i z prawnego punktu widzenia. 

Obowiązek czy uprawnienie? 
Przepisy ustawy z  dnia 29  stycznia 
2004 r. –  Prawo zamówień publicznych, 

w kształcie obowiązującym po noweli-
zacji z 2016 r., mocą której wdrożono 
m.in. nową dyrektywę klasyczną (dy-
rektywę 2014/24/UE), nie  dają w  tym 
zakresie jednoznacznej odpowiedzi, 
co  – niezależnie od  kształtującego  się 
orzecznictwa Krajowej Izby Odwoław-
czej oraz opinii Urzędu Zamówień Pu-
blicznych – jest źródłem wątpliwości 
co  do  prawnego charakteru podziału 
zamówienia na części. 

Z  jednej strony art.  36aa ust.  1  pzp 
stanowi, że zamawiający „może podzie-
lić zamówienie na  części”, a  z  drugiej 
strony art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp nakłada 
na  zamawiającego obowiązek podania 
w protokole postępowania o udzielenie 
zamówienia powodów niedokonania 
tego podziału. Skoro zamawiający musi 
„tłumaczyć  się” z  braku zastosowania 
podziału zamówienia, to  okoliczność 
ta może stanowić podłoże dla postrze-
gania podziału zamówienia jako obo-
wiązku i  zasady, od  której odstępstwo 
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wymaga specjalnego uzasadnienia. 
W  tym przypadku fakultatywność po-
działu zamówienia, wynikająca z literal-
nego brzmienia art. 36aa ust. 1 pzp, mia-
łaby jednak charakter pozorny1. Przepis 
art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp musiałby zostać 
uznany jednocześnie za przepis nad-
rzędny względem art.  36aa ust.  1  pzp, 
który z kolei miałby w tym ujęciu zna-
czenie wyłącznie kompetencyjne. 

W  dorobku orzeczniczym Krajo-
wej Izby Odwoławczej można zna-
leźć wyrok, w  którym brak samego 
uzasadnienia niepodzielenia zamó-
wienia na  części został podniesiony 
do  rangi naruszenia mogącego mieć 
istotny wpływ na wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: 
w wyroku z 25 listopada 2016 r. (KIO 
2124/16) Izba uwzględniła odwołanie 
i  nakazała zamawiającemu „sporzą-
dzenie protokołu zawierającego powo-
dy niedokonania podziału zamówienia 
na  części”. Należy uznać, że  w  przy-
padku omawianej sprawy powodem 
uwzględnienia odwołania musiało 
być przyjęcie przez skład orzekający 
istnienia obowiązku podziału zamó-
wienia na części. W przeciwnym razie  
sam brak uzasadnienia niepodzie-
lenia zamówienia na  części trudno 
uznawać za naruszenie mogące samo-
dzielnie mieć istotny wpływ na wynik 
postępowania. Da  się to  zrozumieć 
jedynie przy założeniu, że odstępstwo 
od  podziału zamówienia na  części 
jest wyjątkiem, który należy rzeczowo 
uzasadnić2. W  przypadku zaś braku 
tego uzasadnienia należałoby uznać, 
że  nie  ma podstaw do  zastosowania 
wyjątku, zatem zamówienie powin-
no zostać podzielone, a  zaniechanie 
dopuszczenia składania ofert czę-
ściowych (nie  zaś sama okoliczność 
braku uzasadnienia niepodzielenia 
zamówienia na  części) byłoby  tym 
zaniechaniem, które faktycznie może 
mieć wpływ na  wynik postępowania. 
W  uzasadnieniu powyższego wyroku 
Izba wskazała zresztą, że  „doszuka-
ła  się w  działaniach Zamawiającego 

naruszenia art. 96 ust. 1 pkt 11 Zam-
PublU w zakresie zarzutu zaniechania 
przez Zamawiającego dopuszczenia 
składania ofert częściowych”. 

W  ocenie autora brak jest jednak 
podstaw do stawiania tezy o obowiąz-
ku dzielenia zamówienia publicznego 
na części, a zwłaszcza do tego, by źró-
dła tego obowiązku upatrywać w treści 
art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp.

Dyskusyjny jest sam charakter 
art.  96  ust.  1  pzp – należałoby ustalić, 
czy  jest to  przepis prawa materialne-
go, czy  proceduralnego. Usytuowanie 
tego przepisu w rozdziale 5 działu II pzp 
(„Dokumentowanie postępowań”) może 
świadczyć o formalnym charakterze prze-
pisu, który wymienia jedynie minimalną 
zawartość protokołu, a którego celem jest 
określenie, w  jaki sposób postępowanie 
ma zostać udokumentowane. Nawet gdy-
by kwalifikować art. 96 ust. 1 pzp do prze-
pisów prawa materialnego, których ce-
chą jest tworzenie obowiązków lub praw 
o charakterze merytorycznym, to należy 
zauważyć, że przepis ten tworzy jedynie 
obowiązek wskazania powodów niedo-
konania podziału zamówienia na części, 
a nie sam obowiązek dokonania podzia-
łu zamówienia na części3. 

W kontekście powyższych rozważań 
na  uwagę zasługuje pogląd wyrażony 
w jednym z wyroków KIO:

n Wyrok KIO z 10 kwietnia 2017 r. 
(KIO 579/17)
„Przepis art.  96  ust.  1 pkt  11  p.z.p. 
nie  jest źródłem obowiązku zama-
wiającego polegającego na  podziale 

zamówienia na  części, ale jedynie 
nakłada na  zamawiającego obowią-
zek informacyjny”. 

Mając na  uwadze fakt, że  kwestię 
podziału zamówienia na części należy 
postrzegać jako fundamentalną dla ca-
łego postępowania, to dla stwierdzenia 
istnienia obowiązku podziału koniecz-
ne byłoby jego jednoznaczne wyar-
tykułowanie w  treści przepisów  pzp. 
Żaden zaś przepis  pzp nie  nakłada 
expressis verbis na  zamawiającego 
obowiązku podzielenia zamówienia 
na części. Obowiązku tego nie można 
wyprowadzać z art. 36aa ust. 1 pzp ani 
– w  ocenie autora – nie  powinno  się 
szukać jego źródeł w  innych przepi-
sach, w tym w art. 7 ust. 1 pzp. 

Mimo braku wątpliwości co do po-
strzegania normy prawnej zawartej 
w  art.  36aa ust.  1  pzp, dyskusja od-
nośnie do tego, czy decyzja o podzia-
le zamówienia ma w  pełni autono-
miczny charakter, pozostaje jednak 
otwarta. 

Kształtujące  się względem art. 36aa 
ust.  1  pzp orzecznictwo KIO podkre-
śla fakultatywny charakter przepisu, 
wskazując, że  nie  stanowi on źródła 
obowiązku dla zamawiającego, a także 
– w  ujęciu szerszym – że  pzp nie  na-
kłada obowiązku podziału zamówie-
nia na części, pozostawiając tę kwestię 
woli zamawiającego4. Działa to w obie 
strony, czego przykład znajdziemy 
w wyroku KIO z 31 lipca 2017 r. (KIO 
1500/17). W  sprawie tej zamawiający 
uznał zarzuty dotyczące niedopusz-
czenia możliwości składania ofert czę-
ściowych, lecz wobec tej decyzji został 
wniesiony sprzeciw, a Izba – uwzględ-
niając odwołanie – zgodnie ze stanowi-
skiem zamawiającego wskazała m.in., 
że  w  zaistniałej sytuacji procesowej 
zamawiający przyznał, iż  wnioskowa-
ny podział jest zasadny i zgodny z jego 
potrzebami. 

Przytoczona sprawa pokazuje jed-
nocześnie, jak skomplikowane może 
być postrzeganie samego zarzutu 

Artykuł 7 ust. 1 pzp

Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowanie 
o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczci-
wej konkurencji i równe traktowa-
nie wykonawców oraz zgodnie 
z zasadami proporcjonalności 
i przejrzystości.
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dotyczącego kwestii podziału zamó-
wienia na  części. Uwzględnienie za-
rzutu zaniechania podziału przez za-
mawiającego legitymizuje pośrednio 
możliwość skutecznego postawienia 
tego rodzaju zarzutu, co zdaje się prze-
czyć idei fakultatywności decyzji o po-
dziale zamówienia, a  więc autonomii 
woli zamawiającego w  tym zakresie, 
której – właśnie z  uwagi na  charakter 
przyznanego uprawnienia – nie  po-
winno się wymuszać w drodze odwo-
łania. Przepisy pzp nie zakazują jednak 
stawiania zarzutów dotyczących zanie-
chania podziału zamówienia na części 
i  niezależnie od  kwestii skuteczności 
tych zarzutów należy uznać, że nie jest 
to  podstawa do  odrzucenia odwo-
łania. W  przypadku uwzględnienia 
zarzutu przez zamawiającego, nawet 
przy wniesionym sprzeciwie, zasad-
ne wydaje  się podzielenie stanowiska 
zamawiającego, gdyż właśnie to  jest 
w  tej sytuacji wyrazem fakultatywno-
ści decyzji zamawiającego oraz istnie-
jącego po  jego stronie uprawnienia 
do podziału zamówienia. Zamawiający 
(nieważne, że pod wpływem zarzutów 
ze strony wykonawców) podejmuje de-
cyzję o podziale zamówienia i z uwagi 
na fakt, że ma do tego prawo (zakotwi-
czone wprost w  art.  36aa ust.  1  pzp), 
trudno narzucać mu wolę odmienną, 
tj. pozostawanie przy zamówieniu nie-
podzielonym na części. 

Nie powinno budzić wątpliwości, 
że gdyby zamówienie od początku zo-
stało podzielone na części, to nie mo-
głoby to stanowić podstawy do stawia-
nia zarzutów naruszenia przepisów pzp. 
Skoro przepisy pzp wyposażają zama-
wiającego w prawo do podziału zamó-
wienia na części, to skorzystanie z tego 
prawa nie może stanowić jednocześnie 
podstawy do  zarzutów dotyczących 
jego naruszenia. 

Tę samą zasadę można stosować 
do  sytuacji, w  której zamawiający po-
dejmuje decyzję o  podziale zamówie-
nia na  części wskutek wniesionego 
odwołania na  zaniechanie dokonania 

takiego podziału. Incydentalne spra-
wy, w  których – z  uwagi na  działania 
zamawiającego podjęte po  wniesieniu 
odwołania – dochodzi do skutecznego 
postawienia zarzutu, nie powinny jed-
nak zmieniać generalnego postrzegania 
kwestii dotyczącej podziału zamówie-
nia na części w kategoriach uprawnie-
nia, a nie obowiązku, którego zaniecha-
nie można skutecznie zaskarżyć jako 
faktyczne naruszenie przepisów pzp.

Problem nie  kończy  się jednak 
na analizie art. 36aa ust. 1 pzp. Podkre-
ślane na  gruncie wykładni tego prze-
pisu fakultatywność i  autonomiczny 
charakter decyzji co  do  podziału za-
mówienia są  bowiem konfrontowane 
z  art.  7 ust.  1  pzp. Analiza orzecznic-
twa pokazuje, że  wykonawcy w  różny 
sposób formułują prawną podstawę 
zarzutu dotyczącego niepodzielenia 
zamówienia na  części (odwołując  się 
m.in. do  przepisu art.  29  pzp), nie-
mniej jednak to przepis art. 7 ust. 1 pzp 
stał się zasadniczym oparciem dla do-
wodzenia nieprawidłowości zaniecha-
nia podzielenia zamówienia na  części 
i w praktyce orzeczniczej decyzja o bra-
ku podziału zamówienia na części jest 
niejednokrotnie rozpatrywana właśnie 
w  aspekcie zgodności z  zasadami wy-
rażonymi w tym przepisie. W podobny 
sposób zagadnienie to  ujmuje Urząd 
Zamówień Publicznych, wskazując, 
że: „Decyzja co  do  podziału zamó-
wienia na  określoną ilość części na-
leży do  zamawiającego. Zamawiający 
podejmuje ją w  zależności od  swoich 
potrzeb, jednakże jego swoboda jest 
ograniczona zasadą zachowania uczci-
wej konkurencji. Należy zatem badać, 
czy  w  konkretnych okolicznościach 
decyzja (co  do  podziału zamówienia 
i na  ile części) nie naruszy konkuren-
cji poprzez ograniczenie możliwości 
ubiegania się o zamówienie mniejszym 
podmiotom, w  szczególności małym 
i średnim przedsiębiorstwom”5. 

Wypracowanie jednolitego rozumie-
nia art. 36aa ust. 1 pzp może tym samym 
nie  mieć praktycznego przełożenia, 

skoro jednocześnie dopuszcza  się sta-
wianie zarzutu – dotyczącego niedo-
konania podziału – w  oparciu o  treść 
art.  7 ust.  1  pzp. Skutkuje to  w  istocie 
powrotem do postrzegania kwestii po-
działu w kategoriach obowiązku. Naru-
szenie przepisów, zwłaszcza takie, które 
ma być kwalifikowane jako naruszenie 
mogące mieć wpływ na  wynik postę-
powania, może mieć bowiem miejsce 
w  przypadku uchybienia określonemu 
obowiązkowi i  wynikającemu z  niego 
zakazowi lub nakazowi określonego 
działania. 

Zachowanie spójnego stanowiska, 
a  przede wszystkim rzeczywiste uj-
mowanie kwestii podziału zamówie-
nia jako uprawnienia zamawiającego, 
uzasadnia więc postulat, by nie  łączyć 
braku podziału zamówienia z  możli-
wością naruszenia art. 7 ust. 1 pzp. Po-
gląd ten był już wyrażany w literaturze 
przedmiotu, włącznie z  analizą relacji 
art. 7 ust. 1 do art. 36aa ust. 1 pzp, jako 
relacji opartej na zasadzie lex generali – 
lex speciali6.

Powyższy wniosek nasuwa  się tak-
że w  kontekście uzasadnienia ustawy 
nowelizującej  pzp z  czerwca 2016  r., 
gdzie wprost wskazano, że:  „Mimo 
iż nowa dyrektywa klasyczna i sektoro-
wa upoważniają państwo członkowskie 
do wprowadzenia obowiązku podziału 
zamówienia na części, projekt przewi-
duje swobodę [podkr. aut.] wyboru 
dla zamawiającego w tym zakresie”7. 

Skoro ustawodawca zadecydował 
o swobodzie zamawiającego co do po-
działu zamówienia na  części, to  wy-
kładając w ten właśnie sposób przepis 
art.  36aa ust.  1  pzp, nie  powinno  się 
jednocześnie doszukiwać obowiąz-
ku podziału w  treści art. 7 ust. 1 pzp. 
Przeczyłoby to  bowiem nie  tylko sa-
mej wykładni art.  36aa ust.  1  pzp, 
ale także ratio legis wprowadzonych 
zmian, gdzie wyraźnie zaakcentowano, 
że  ustawodawca polski nie  zdecydo-
wał  się na  wprowadzenie obowiązku 
dzielenia zamówienia. W  konsekwen-
cji zamawiający nie powinni być karani 
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za działania w  ramach przyznanej im 
swobody i nie powinno się doszukiwać 
ograniczenia tej swobody w treści art. 7 
ust. 1 pzp. W tym przypadku swoboda 
zamieniana będzie bowiem z  powro-
tem na obowiązek, tyle że wynikający 
z art. 7 ust. 1 pzp. 

Reasumując, w  myśl zasady beni-
gnius leges interpretandae sunt, quo 
voluntas earum conservetur8, należy 
opowiedzieć się za wnioskiem, że za-
mawiający mają swobodę w podjęciu 
decyzji o podziale zamówienia na czę-
ści, a  nieskorzystanie z  tego upraw-
nienia nie może prowadzić do zarzu-
tu naruszenia przepisów  pzp, gdyż 
jedynym obowiązkiem związanym 
z  tematem dzielenia zamówienia jest 
obowiązek podania w protokole przy-
czyn braku podziału, który – w dodat-
ku – jest obowiązkiem o  charakterze 
informacyjnym. 

Przyjęcie tego kierunku wykładni 
będzie także spójne z  motywami dy-
rektywy klasycznej, które niewątpli-
wie powinny stanowić wskazówkę dla 
interpretacji przepisów  pzp. Warto 
w  tym miejscu wskazać w  szczególno-
ści na motyw 78 dyrektywy klasycznej, 
w  którym podano jedynie, że:  „Insty-
tucja zamawiająca powinna mieć obo-
wiązek rozważenia celowości podziału 
zamówienia na części”. Realizacja obo-
wiązku „rozważenia” znajduje odzwier-
ciedlenie w  art.  96  ust.  1 pkt  11  pzp, 
czego nie  można jednak utożsamiać 
z  samym obowiązkiem podziału. 
W  tym samym motywie ustawodawca 
unijny dopełnił sformułowanie „obo-
wiązek rozważenia celowości podziału” 
zastrzeżeniem o  treści „jednocześnie 
zachowując swobodę autonomiczne-
go podejmowania decyzji na  każdej 
podstawie, jaką uzna za stosowną, 
nie podlegając nadzorowi administra-
cyjnemu ani sądowemu [podkr. aut.]”. 

Powody braku podziału  
zamówienia na części
Należy podkreślić, że  przepis 
art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp nie wskazuje, 

iż  konieczne jest podawanie szeroko 
rozbudowanego uzasadnienia. W oce-
nie autora przedmiotowe uzasadnienie 
może być proste i krótkie, tak jak sam 
powód, jaki legł u podstaw zachęcania 
zamawiających do podziału zamówie-
nia na  części. Co  istotne, przywołany 
wyżej motyw 78  dyrektywy stanowi 
tylko o  podaniu „głównych przyczyn 
decyzji instytucji zamawiającej”. Głów-
ną przyczyną może być okoliczność, 
że sam rozmiar zamówienia nie wyma-
ga jego podziału. 

W motywie 78 dyrektywy wskaza-
no, że: „Zamówienia publiczne po-
winny być dostosowane do  potrzeb 
MŚP. Instytucje zamawiające należy 
zachęcać do  korzystania z  kodek-
su najlepszych praktyk określone-
go w  dokumencie roboczym (…), 
zawierającego wytyczne mówiące 
o  tym, w  jaki sposób instytucje te 
mogą stosować ramy zamówień pu-
blicznych, aby ułatwić udział MŚP. 
W  tym celu, oraz aby zwiększyć 
konkurencję, instytucje zamawia-
jące należy w  szczególności zachę-
cać do  dzielenia dużych zamówień 
na części [podkr. aut.]”. 

Przepisy zarówno dyrektywy, jak 
i  pzp nie  definiują pojęcia „dużych” 
zamówień. Można jednak postawić 
wniosek, że  zamówienia poniżej pro-
gów unijnych do  „dużych” zamówień 
nie  należą, zwłaszcza że  stosowanie 
dyrektywy klasycznej (a  więc i  imple-
mentowanych z  niej przepisów doty-
czących kwestii podziału zamówień 
na  części) skupia  się na  zamówie-
niach powyżej tzw. progów unijnych. 
Co  istotne, cel, jakim jest ułatwienie 

udziału MŚP w zamówieniach w kon-
tekście podziału zamówienia na części 
nie odwołuje się do warunków udzia-
łu w postępowaniu, ale do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia 
z  uwagi na  jego rozmiar. Warunki 
udziału w  postępowaniu – niezależ-
nie od wartości zamówienia – powin-
ny być proporcjonalne. W  przypadku 
zagadnienia podziału zamówienia 
na  części chodzi więc bardziej o  to, 
że  rozmiar zamówienia może być dla 
MŚP nie  do  udźwignięcia, co  stano-
wi właśnie powód, dla którego za-
mawiający są  zachęcani do  dzielenia 
„dużych” zamówień. A  contrario sam 
fakt, że zamówienie nie  jest zamówie-
niem „dużym” (a w konsekwencji na-
wet wykonawca należący do  sektora 
MŚP nie będzie miał trudności z  jego 
całościowym wykonaniem), może sta-
nowić wystarczający powód niedoko-
nania podziału zamówienia na  części, 
jaki powinien zostać wskazany zgodnie 
z art. 96 ust. 1 pkt 11 pzp w protokole 
postępowania. 

Wskazówek w przedmiocie podstaw 
niepodzielenia zamówienia na  części 
dostarcza także dalsza treść motywu 
78  dyrektywy, gdzie wskazano takie 
okoliczności, jak: możliwość ograni-
czenia konkurencji, nadmierne trud-
ności techniczne, nadmierne koszty 
wykonania zamówienia czy  potrzeba 
skoordynowania działań różnych wy-
konawców realizujących poszczególne 
części zamówienia mogąca poważnie 
zagrozić właściwemu wykonaniu za-
mówienia. 

Zamawiający nie  mają obowiąz-
ku dzielenia zamówienia kosztem 
własnych potrzeb, w  tym kosztem 
przejmowania ryzyka i  narażania  się 
na trudności, jakie może rodzić wyko-
nywanie zamówienia częściami przez 
różnych wykonawców. Katalog powo-
dów jest szeroki, a  przytoczone wyżej 
okoliczności mają charakter jedynie 
przykładowy. W tym samym motywie 
78  dyrektywy wskazano, że  autono-
miczna decyzja zamawiającego może 

Artykuł 96 ust. 1 pkt 11 pzp

W trakcie prowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia 
zamawiający sporządza protokół, 
zawierający co najmniej (…) powo-
dy niedokonania podziału zamó-
wienia na części.
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być podjęta na każdej podstawie, jaką 
uzna on za stosowną. Stanowi to ema-
nację swobody, w  jaką w  tej materii 
wyposażono zamawiającego. Zatem 
nawet jeśli zamówienie da się fizycznie 
podzielić na części, to nie jest to argu-
ment, który przesądzałby o  koniecz-
ności dokonania takiego podziału. Jak 
wskazano w wyroku KIO z 24 czerwca 
2016  r. (KIO 611/16): „Wartość, jaką 
jest zachowanie uczciwej konkurencji, 
nie oznacza, że premiowane są interesy 
wykonawców, a zamawiający ma dopa-
sowywać sposób realizacji zamówie-
nia, dzielić je na części po to, by kosz-
tem specyfiki przedmiotu zamówienia, 
kosztem swoich uzasadnionych po-
trzeb, interesów, celów czy  potrzeby 
minimalizowania ryzyk, wydzielać 
fragmenty zamówienia, tak by  wię-
cej podmiotów działających na  rynku 
miało stworzoną szansę uzyskania ko-
lejnego kontraktu”.

Konkluzje
Podział zamówienia na  części należy 
w obecnym stanie prawnym traktować 
wyłącznie w  kategoriach uprawnie-
nia zamawiającego. Nieskorzystanie 
z tego uprawnienia nie może stanowić 
podstawy do  formułowania zarzutów 
co do naruszenia przepisów pzp, w tym 
art.  7 ust.  1  pzp. Sam zaś obowiązek 
podania przyczyn braku podziału po-
winien być traktowany jako obowiązek 
o charakterze informacyjnym. Realiza-
cja tego obowiązku nie  wiąże  się jed-
nocześnie z  koniecznością podawania 
rozbudowanego uzasadnienia. Wy-
starczające jest w  tej materii wskaza-
nie głównych przyczyn, przykładowo 
takich jak: rozmiar zamówienia, który 
nie  utrudnia konkurencji, nadmier-
ne zwiększenie kosztów wykonania 

zamówienia, ryzyko utrudnień i kom-
plikacji dla zamawiającego, wynikają-
cych z realizacji zamówienia częściami 
przez różnych wykonawców.  

Przypisy

1   Zagadnienie to zostało dostrzeżone 
w doktrynie: zob. J. Pieróg, Ustawa 
Prawo zamówień publicznych. Ko-
mentarz, wyd. 14, Warszawa 2017. 

2   W uzasadnieniu tego wyroku Izba 
wyraziła pogląd, że: „Przewidziane 
prawem uzasadnienie powinno 
być możliwie najszersze, zawierać 
dokładną analizę sytuacji rynkowej 
tego rodzaju zamówień, opisywać 
relacje cenowe poszczególnych 
świadczeń”.

3   Autor opowiada się za uznaniem 
formalnego charakteru przepisu 
art. 96 ust. 1 pzp. Wynika to m.in. 
z wtórnego charakteru tego 
przepisu oraz jego służebnej roli 
względem przepisów prawa ma-
terialnego kształtujących mery-
toryczne elementy postępowania 
o udzielenie zamówienia publiczne-
go – a więc roli sprowadzającej się 
do udokumentowania tego postę-
powania. 

4   Zob. np. wyroki KIO: z 10 kwietnia 
2017 r. (KIO 579/17); z 9 lutego 2017 r. 
(KIO 164/17); z 31 stycznia 2017 r.  
(KIO 101/17); z 2 stycznia 2017 r.  
(KIO 2373/16).

5   https://www.uzp.gov.pl/baza-
-wiedzy/interpretacja-przepisow/
pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-
nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-
publicznych/podzial-zamowienia-na-
-czesci. 

6   Zob. Z. Gordon, Podział zamówienia 
publicznego na części, „Prawo Zamó-
wień Publicznych” 2017, nr 2, s. 3. 

7   Zob. pkt 11 uzasadnienia dostępnego 
na: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.
nsf/druk.xsp?nr=366. 

8   Z łaciny: „Ustawy są właściwiej in-
terpretowane, gdy zachowuje się ich 
ducha”.

Artykuł 36aa ust. 1 pzp

Zamawiający może podzielić 
zamówienie na części, określając 
zakres i przedmiot tych części.
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