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ZESPÓ¸ NADZORUJÑCY REALIZACJ¢
UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

W przygotowywanym przez nas post´powaniu
na wykonanie robót budowlanych o wartoÊci
przekraczajàcej równowartoÊç miliona euro,
zgodnie z art. 20a jesteÊmy zobowiàzani do po-
wo∏ania zespo∏u, którego co najmniej dwóch
cz∏onków musi zostaç powo∏anych do sk∏adu
komisji przetargowej. WartoÊç naszego zamó-
wienia nie przekracza równowartoÊci kwoty,
od której jest uzale˝niony obowiàzek przekazy-
wania og∏oszeƒ Urz´dowi Publikacji Unii Euro-
pejskiej, w zwiàzku z czym nie planowaliÊmy
powo∏ania komisji przetargowej. Czy wobec
treÊci art. 20a jesteÊmy zobowiàzani do powo-
∏ania komisji przetargowej?

„Zespó∏”, o którym mowa w art. 20a Prawa zamó-
wieƒ publicznych jest nowym, nieznanym przed
nowelizacjà z 2016 r. organem. Zgodnie z brzmie-
niem ust. 1 wskazanego przepisu „w przypadku

zamówienia na roboty budowlane lub us∏ugi, któ-
rego wartoÊç jest równa lub przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty miliona euro, do
nadzoru nad realizacjà udzielonego zamówienia
powo∏uje si´ zespó∏ osób, zwany dalej „zespo∏em”.
JednoczeÊnie, zgodnie z ust. 3 i 4 „co najmniej
dwóch cz∏onków zespo∏u jest powo∏ywanych do
komisji przetargowej” oraz „zespo∏u nie powo∏uje
si´, je˝eli zamawiajàcy w inny sposób zapewnia
udzia∏ co najmniej dwóch cz∏onków komisji prze-
targowej w nadzorze nad realizacjà udzielonego
zamówienia”.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo zamówieƒ publicznych i niektórych
innych ustaw wskazano, ˝e istotà wprowadzenia
nowej regulacji jest zapewnienie zaanga˝owania
tych samych osób do przygotowania, udzielenia
i realizacji zamówienia oraz zapewnienie odpo-
wiedniej kontroli nad zamówieniem w ca∏ym cyklu
˝ycia. Problem pojawia si´ w sytuacji, w której war-
toÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza
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100 000 euro, b´dàc jednoczeÊnie ni˝szà od kwot
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy – sytuacji, w której zgodnie
z art. 19 ust. 2 Pzp zamawiajàcy nie jest zobowiàza-
ny do powo∏ania komisji przetargowej.

Wydaje si´, ˝e celem wprowadzenia nowej regu-
lacji jest zapewnienie nadzoru nad realizacjà zamó-
wienia publicznego przez osoby uczestniczàce
w przeprowadzeniu procedury o jego udzielenie.
Powo∏anie zespo∏u nie by∏oby konieczne, je˝eli za-
mawiajàcy na podstawie w∏asnych regulacji we-
wn´trznych uwzgl´dni∏by rozwiàzania pozwalajàce
na uczestnictwo w przeprowadzeniu post´powania
w charakterze cz∏onków komisji przetargowej osób,
które po udzieleniu zamówienia b´dà zobowiàzane
do nadzorowania jego realizacji. Majàc na uwadze
cel wprowadzeniu przepisu za zasadne wydaje si´
uznanie, ˝e w post´powaniu, w którym komisja
przetargowa nie by∏a powo∏ywana do zespo∏u po-
winny byç powo∏ane osoby uczestniczàce w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu post´powania np.
wykonujàce czynnoÊci przygotowania opisu przed-
miotu zamówienia lub w czynnoÊciach badania
i oceny ofert.

Zgodnie z art. 20a ustawy zamawiajàcy jest zobo-
wiàzany do przyj´cia rozwiàzaƒ zapewniajàcych
nadzór nad realizacjà us∏ug lub robót budowlanych
o wartoÊci przekraczajàcej 1 000 000 euro przez
osoby uczestniczàce w post´powaniu. Tym samym
za niedopuszczalne nale˝y uznaç, aby w tego ro-
dzaju post´powaniach zamawiajàcy w zwiàzku
z niepowo∏aniem komisji przetargowej, w ogóle
zrezygnowa∏ z zapewnienia jakiejkolwiek formy ich
uczestnictwa w czynnoÊciach poprzedzajàcych
udzielenie zamówienia publicznego.

Powo∏anie komisji przetargowej w sytuacji opisy-
wanej przez pytajàcego mimo tego, i˝ nie wynika
z obowiàzku okreÊlonego w art. 19 ust. 1 Pzp wy-
daje si´ najprostszym rozwiàzaniem pozwalajà-
cym na realizacj´ normy prawnej wynikajàcej
z treÊci art. 20a. Ka˝de inne, w tym zapropono-
wane powy˝ej, b´dzie rodziç wàtpliwoÊci i mo˝e
byç odmiennie interpretowane przez organy kon-
troli.

ODWO¸ANIA PRZY ZAMÓWIENIACH
NA US¸UGI SPO¸ECZNE O WARTOÂCI
PONI˚EJ 750 000 EURO

BraliÊmy udzia∏ w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na us∏ugi spo∏eczne,
którego wartoÊç jest mniejsza ni˝ wyra˝ona
w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro.
Nasza oferta jest druga w kolejnoÊci. Czy
przys∏uguje nam odwo∏anie do Krajowej Izby
Odwo∏awczej od czynnoÊci zamawiajàcego
polegajàcej na wyborze oferty najkorzystniej-
szej?

Zgodnie z brzmieniem art. 138o ust. 1 ustawy z Pzp
„Je˝eli wartoÊç zamówienia na us∏ugi spo∏eczne
jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w art. 138g ust.
1 ustawy Pzp, zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamó-
wienia stosujàc przepisy ust. 2–4”. Urzàd Zamó-
wieƒ Publicznych w pytaniach i odpowiedziach do-
tyczàcych przepisów nowelizacji Pzp pn. „Us∏ugi
spo∏eczne i inne szczególne us∏ugi” wskaza∏, ˝e
przepis art. 138o Pzp nie przewiduje odes∏ania do
stosowania przepisów dzia∏u VI Pzp, regulujàcego
zagadnienie Êrodków ochrony prawnej, w przeci-
wieƒstwie do zamówieƒ na us∏ugi spo∏eczne i inne
szczególne us∏ugi o wartoÊciach przekraczajàcych
kwoty, o których mowa w art. 138g Pzp. W ocenie
Urz´du wykonawcy uczestniczàcemu w post´po-
waniu na us∏ugi spo∏eczne poni˝ej progów nie
przys∏uguje zatem odwo∏anie do Krajowej Izby Od-
wo∏awczej.

Od dnia wejÊcia w ˝ycie znowelizowanej ustawy
Pzp stanowisko Urz´du Zamówieƒ Publicznych
budzi∏o liczne kontrowersje. W dniu 25 sierpnia
2017 r. Sàd Okr´gowy w Olsztynie IX Wydzia∏
Cywilny Odwo∏awczy w postanowieniu wydanym
w sprawie oznaczonej sygn. akt IX Ca 807/17
stwierdzi∏, ˝e prowadzenie post´powania na us∏u-
gi spo∏eczne w oparciu o przepis art. 138o Pzp nie
wyklucza wniesienia odwo∏ania od czynnoÊci (lub
zaniechania) zamawiajàcego sprzecznej z przepi-
sami Pzp.

Powy˝sza regulacja wskazuje, ˝e do zamówieƒ
spo∏ecznych o wartoÊci poni˝ej progów zastosowa-
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nie majà przepisy art. 138o ust. 2–4 Pzp kszta∏tujà-
ce wy∏àcznie pewne obowiàzki zamawiajàcego
w post´powaniu, nie zaÊ procedury ogólne, które
dotyczà m.in. przys∏ugujàcych Êrodków ochrony
prawnej. Zdaniem Sàdu zaakceptowanie stanowi-
ska Prezesa UZP, zgodnie z którym brak jest mo˝li-
woÊci wniesienia odwo∏ania w post´powaniu pro-
wadzonym na podstawie art. 138o Pzp sta∏oby
w ca∏kowitej sprzecznoÊci z przepisami Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa mi´dzynaro-
dowego.

Orzeczenie to, pomimo jego donios∏ego znaczenia
dla sposobu interpretacji przepisów Pzp, nie ma
charakteru wià˝àcego tak dla sk∏adów Krajowej
Izby Odwo∏awczej, jak i innych sàdów okr´gowych.
Z uwagi na znikomà liczb´ tego rodzaju spraw nie
mo˝na równie˝ przesàdziç o jednorodnej linii
orzeczniczej. Jednak˝e z uwagi na niejednoznacz-
noÊç przepisów oraz fakt, ˝e dotychczasowa wy-
k∏adnia Prezesa UZP pozbawia∏a Êrodka ochrony
prawnej wi´kszoÊci wykonawców dzia∏ajàcych na
rynku zamówieƒ spo∏ecznych, kierunek wskazany
przez Sàd Okr´gowy w Olsztynie nale˝y uznaç za
s∏uszny.

W tym Êwietle zasadne jest przyj´cie, ˝e prawo do
wniesienia odwo∏ania, które wyczerpujàco reguluje
przepis art. 180 Pzp dotyczy równie˝ mo˝liwoÊci
wniesienia odwo∏ania w post´powaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego na us∏ugi spo∏eczne,
którego wartoÊç jest mniejsza ni˝ wyra˝ona w z∏o-
tych równowartoÊç kwoty 750 000 euro.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
ORAZ JEGO DOKUMENTOWANIE

Zamierzamy z∏o˝yç ofert´ w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, w któ-
rym jednym z wymogów jest posiadanie ubez-
pieczenia OC o okreÊlonej wysokoÊci. Obecnie
nie jesteÊmy ubezpieczeni na danà wysokoÊç.
Zastanawiamy si´ – czy w Êwietle nowego
brzmienia art. 16 ust. 1 Pzp – mówiàcego o do-
kumentach aktualnych na dzieƒ ich z∏o˝enia
oraz braku obowiàzku przedk∏adania op∏aconej

polisy – mo˝liwe jest doubezpieczenie si´ po
terminie sk∏adania ofert, ewentualnie zawarcie
aneksu przed z∏o˝eniem oferty, a op∏acenie
sk∏adki po terminie sk∏adania ofert. Wówczas
b´dziemy ju˝ wiedzieç, czy mamy szanse na
uzyskanie zamówienia.

Problematyka warunku posiadania ubezpieczenia
i jego dokumentowania po nowelizacji z 2016 r. jest
niejednolicie traktowana w orzecznictwie. Nie po-
winno jednak budziç wàtpliwoÊci, ˝e dzia∏aniem
nieprawid∏owym by∏oby doubezpieczenie si´ przez
wykonawc´ po terminie sk∏adania ofert na kwot´
wymaganà w SIWZ.

Niezale˝nie od wymogu przedk∏adania dokumen-
tów przed udzieleniem zamówienia w trybie art. 26
ust. 1 Pzp – ka˝dy z wykonawców wraz z ofertà
sk∏ada JEDZ lub oÊwiadczenie o spe∏nieniu warun-
ków udzia∏u w post´powaniu, w którym oÊwiadcza
si´, w zakresie spe∏nienia warunków w post´powa-
niu. Z∏o˝enie takiego oÊwiadczenia, mimo braku
stosowanego ubezpieczenia, stanowi poÊwiadcze-
nie nieprawdy i klasyfikuje wykonawc´ m.in. do
wykluczenia z post´powania, nie wspominajàc
o odpowiedzialnoÊci karnej. Obowiàzkiem ka˝dego
wykonawcy jest bowiem wykazanie si´ spe∏nie-
niem warunków udzia∏u w post´powaniu na dzieƒ
sk∏adania ofert. Na koniecznoÊç spe∏nienia warun-
ku w dniu sk∏adania ofert w kontekÊcie posiadanej
polisy wypowiedzia∏a si´ równie˝ Krajowa Izba
Odwo∏awcza w wyroku z dnia 20 kwietnia 2017 r.
sygn. akt: KIO 707/17.

Kwestia p∏atnoÊci z tytu∏u polisy jest znacznie bar-
dziej skomplikowana. Na gruncie obecnie obowià-
zujàcych przepisów nie ma wprost wymogu, aby
wykonawca z∏o˝y∏ op∏aconà polis´ – tj. polis´ wraz
z dowodem jej op∏acenia, który to wymóg istnia∏
w rozporzàdzeniu o dokumentach z 2013 r. Na oko-
licznoÊç zmiany przepisów w tym zakresie wskazu-
je tak˝e nieliczne orzecznictwo KIO (por. wyrok
z dnia 16 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2496/16).
Nie zmienia to jednak faktu, ˝e wykonawca powi-
nien byç ubezpieczony tj. spe∏niaç warunek udzia-
∏u w post´powaniu w dniu sk∏adania ofert – w tym
bowiem zakresie oÊwiadcza si´ w JEDZ.
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Z bezwzgl´dnie obowiàzujàcych przepisów prawa
wynika, ˝e je˝eli nie umówiono si´ inaczej, odpo-
wiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od
dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wcze-
Êniej jednak, ni˝ od dnia nast´pnego po zap∏aceniu
sk∏adki lub jej pierwszej raty (art. 814 1 Kc). Istot-
ne jest zatem, aby z zawartego przez wykonawc´
aneksu / porozumienia wprost wynika∏o, ˝e obo-
wiàzuje on od dnia zawarcia (czyli przed datà sk∏a-
dania ofert) i od tego dnia sà Paƒstwo obj´ci ochro-
nà ubezpieczeniowà.

Oznacza to, ˝e teoretycznie wykonawca mo˝e umó-
wiç si´ z ubezpieczycielem na roz∏o˝enie p∏atnoÊci
na raty lub odroczenie p∏atnoÊci z zastrze˝eniem,
˝e ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wykonawc´
od dnia zawarcia umowy. Jednak˝e, jeÊli zamawia-

jàcy wezwie wykonawc´ do z∏o˝enia dokumentów
w trybie art. 26 ust. 1 Pzp za miesiàc lub za pó∏
roku – wykonawca powinien móc przed∏o˝yç wa˝-
nà – tj. op∏aconà w terminie polis´. Niez∏o˝enie
prawid∏owego dokumentu mo˝e skutkowaç zatrzy-
maniem wadium.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy o mo˝liwoÊci zakupu archiwalnych
numerów miesi´cznika „Zamówienia Publiczne
Doradca” po preferencyjnych cenach.

Ka˝de wydanie miesi´cznika jeszcze d∏ugo
po jego ukazaniu si´ zawiera informacje nie ulegajàce
dezaktualizacji, pomocne w codziennej pracy
zamawiajàcych i wykonawców dzia∏ajàcych w ramach
zamówieƒ publicznych. Zapraszamy zatem
do sk∏adania zamówieƒ na numery archiwalne.

Spis roczników oraz ceny poszczególnych wydaƒ
dost´pne sà na stronie
www.zamowieniapublicznedoradca.pl/archiwum

Zamówienia na archiwalne wydania miesi´cznika „Zamówienia Publiczne Doradca” przyjmujemy
pod nr tel.: 22 610 10 99 oraz adresem e-mail: wydawnictwo@publicus.pl lub za poÊrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Koszty wysy∏ki numerów archiwalnych pokrywa Zamawiajàcy, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
Wysy∏ka jest realizowana po otrzymaniu przez Wydawc´ zamówienia i zaksi´gowaniu wp∏aty.

kolejne numery
tworzà poradnik, który:


