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WARUNKI UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Warunki udzia∏u w post´powaniu to tzw. warun-
ki podmiotowe, których niespe∏nienie powoduje
wykluczenie wykonawcy z post´powania. Nale-
˝y odró˝niç je od „warunków przedmiotowych”,
które odnoszà si´ do przedmiotu zamówienia

i warunków, na jakich b´dzie ono realizowane.
Konsekwencjà ich niespe∏nienia jest odrzucenie
oferty wykonawcy z∏o˝onej w post´powaniu.

Warunki podmiotowe dzieli si´ na dwie grupy:

�� „warunki pozytywne”, rozumiane jako kwalifika-
cja podmiotowa wykonawcy w zakresie okreÊlo-
nych uprawnieƒ, potencja∏u, sytuacji ekonomicz-
nej i finansowej itp., dajàce gwarancj´ nale˝ytego
wykonania zamówienia publicznego, oraz

�� „warunki negatywne”, rozumiane jako brak
okolicznoÊci (podmiotowych) stanowiàcych
podstaw´ do wykluczenia wykonawcy z art. 24
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Warunki udzia∏u
w post´powaniu wykonawców
wspólnie ubiegajàcych si´
o zamówienie publiczne

Warunki udzia∏u w post´powaniu zosta∏y okreÊlone
przez ustawodawc´ w art. 22 ust. 1 oraz art. 24
ust. 1 i 2 Prawa zamówieƒ publicznych. Odnoszà si´
one do w∏aÊciwoÊci podmiotowej wykonawcy.
Ich celem jest ograniczenie ryzyka wyboru
wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia
lub w stosunku do którego, ze wzgl´du
na jego sytuacj´, zachodzi prawdopodobieƒstwo
nienale˝ytego wykonania zamówienia.
Od ich spe∏nienia uzale˝niony jest udzia∏ wykonawcy
w post´powaniu.
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Pzp, dotyczàce m.in.: nierzetelnoÊci, upad∏oÊci,
zaleg∏oÊci publicznoprawnych albo karalnoÊci za
okreÊlone przest´pstwa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia
mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy spe∏niajà wa-
runki dotyczàce:

1) posiadania uprawnieƒ do wykonywania okreÊlo-
nej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci, je˝eli przepisy pra-
wa nak∏adajà obowiàzek ich posiadania

2) posiadania wiedzy i doÊwiadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencja∏em tech-
nicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jak wynika z powy˝szego przepisu, warunki
(pozytywne) udzia∏u w post´powaniu okreÊlone
zosta∏y przez ustawodawc´ w sposób ogólny,
majàcy zastosowanie do wszystkich zamówieƒ
publicznych.

Tymczasem, ka˝de post´powanie o zamówienie pu-
bliczne ró˝ni si´ od siebie choçby pod wzgl´dem
przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wartoÊci, sta-
wianych wymagaƒ, stopnia z∏o˝onoÊci itd. W post´po-
waniu o zamówienie publiczne konieczna jest zatem
konkretyzacja przez zamawiajàcego powy˝szych wa-
runków. Konkretyzacja dokonywana jest poprzez do-
konanie w og∏oszeniu o zamówieniu i siwz opisu spo-
sobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków.

Katalog warunków nie wymusza równie˝ na zama-
wiajàcych stawiania konkretnych warunków we
wszystkich dziedzinach wymienionych w pkt. 1-4 te-
go przepisu. Zamawiajàcy sam decyduje, w zale˝no-
Êci od potrzeb wynikajàcych z rodzaju zamówienia,
jego przedmiotu i wartoÊci oraz sposobu wykonania,
w jakich dziedzinach postawi wykonawcom kon-
kretne warunki. Oznacza to, ˝e nie ma podstaw do
˝àdania dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
warunków w tych dziedzinach, w których zamawia-
jàcy nie sformu∏owa∏ konkretnych warunków.

Jednym z warunków pozytywnych udzia∏u w po-
st´powaniu, okreÊlonym w art. 22 ust. 1 pkt 1
Pzp, jest posiadanie przez wykonawców upraw-
nieƒ do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci,
je˝eli przepisy prawa nak∏adajà obowiàzek ich
posiadania.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJÑCY SI¢
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Art. 23 ust. 1 Pzp pozwala wprost na wspólne ubie-
ganie si´ wykonawców o udzielenie danego zamó-
wienia. Ustawa nie narzuca jednak form, jak rów-
nie˝ sposobów sk∏adania oferty przez wspólnie
dzia∏ajàcych wykonawców. W praktyce przyj´∏o si´,
˝e wykonawcy dzia∏ajàcy wspólnie tworzà tzn. kon-
sorcjum lub ∏àczà si´ w ramach spó∏ki cywilnej.

W polskim prawie nie zdefiniowano poj´cia
„konsorcjum”. Zgodnie z piÊmiennictwem jest to
twór powo∏any w drodze umowy przez podmio-
ty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, które
zobowiàzujà si´ wspólnie dà˝yç do osiàgni´cia
wytyczonego celu gospodarczego.

W zamówieniach publicznych celem tym jest z∏o˝e-
nie oferty wspólnej, a nast´pnie – po uzyskaniu za-
mówienia – wspólne wykonanie zawartej z zama-
wiajàcym umowy. Konsorcjum jest zawierane zwy-
kle po to, aby wykonawcy, którzy samodzielnie nie
dysponujà wymaganym dla realizacji zamówienia
potencja∏em, mogli po∏àczyç ró˝ne zasoby, tak aby
spe∏niç ∏àcznie warunki pozytywne udzia∏u w po-
st´powaniu okreÊlone przez zamawiajàcych
w siwz.

Innà formà wspólnego ubiegania si´ o zamówie-
nie przez wykonawców jest spó∏ka cywilna.

Warunki jej utworzenia sà odmienne, poniewa˝
w odró˝nieniu od konsorcjum podlega ona zg∏o-
szeniu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
JednoczeÊnie ka˝dy z przedsi´biorców wchodzàcy
w jej sk∏ad musi dokonaç samodzielnego zg∏osze-
nia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W Êwietle Prawa zamówieƒ publicznych, przedsi´-
biorcy, tworzàcy spó∏k´ cywilnà, stanowià samo-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl



66

dzielne podmioty, które wspólnie ubiegajà si´
o udzielenie zamówienia.

Prawo zamówieƒ publicznych nakazuje odpowiednie
stosowanie przepisów dotyczàcych wykonawców do
wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie
zamówienia. Odpowiednie stosowanie oznacza, ˝e
wszyscy wykonawcy ∏àcznie oraz ka˝dy uczestnik kon-
sorcjum osobno muszà byç traktowani jak wykonaw-
ca. Rodzi to stosowne konsekwencje, m.in. w zakresie
wykazywania spe∏nienia warunków okreÊlonych oraz
w zakresie niepodlegania wykluczeniu. W przypadku
warunków negatywnych ka˝dy uczestnik konsorcjum
musi wykazaç, i˝ nie podlega wykluczeniu.

Przepisy nie okreÊlajà, jak nale˝y oceniaç spe∏-
nianie warunków (pozytywnych) udzia∏u w po-
st´powaniu przez wykonawców wspólnie ubie-
gajàcych si´ o zamówienie. Dlatego zasady
w tym zakresie wypracowuje praktyka i orzecz-
nictwo.

Zgodnie z przewa˝ajàcym poglàdem, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie
zamówienia wystarczajàce jest, aby dysponowanie
odpowiednimi zasobami wykaza∏ jeden z konsor-
cjantów1. Taki sposób oceny spe∏niania warunków
udzia∏u w post´powaniu jest zgodny z ideà konsor-
cjum, w którym uczestnicy zobowiàzujà si´ do
wspó∏dzia∏ania w okreÊlonym celu.

Zawiàzanie konsorcjum powoduje zwi´kszenie po-
tencja∏u wykonawcy, tj. konsorcjum, i powoduje, ˝e
wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o udzielenie za-
mówienia sà wzgl´dem siebie komplementarni. Sta-
wianie konsorcjum wy˝szych wymagaƒ polegajàcych
na spe∏nieniu przez ka˝dego z jego cz∏onków warun-
ków udzia∏u w post´powaniu nale˝y w ocenie nie-
których traktowaç jako naruszenie zasady równoÊci
wykonawców, tj. art. 7 Pzp2.

UPRAWNIENIA KONSORCJUM

Bioràc pod uwag´ powy˝sze rozwa˝ania, w szczegól-
noÊci dotyczàce nakazu stosowania do wykonawców
wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia
przepisów dotyczàcych wykonawców oraz dotyczàce

istoty/celu konsorcjum, wydaje si´, i˝ wymaganie od
ka˝dego cz∏onka konsorcjum spe∏nienia warunków
udzia∏u w post´powaniu, poniewa˝ wymagania
w stosunku do cz∏onków konsorcjum b´dà w takim
przypadku wy˝sze ni˝ w stosunku do wykonawców
ubiegajàcych si´ samodzielnie o zamówienie3.

Sytuacja jest klarowna w stosunku do warunków
w zakresie wiedzy i doÊwiadczenia, potencja∏u tech-
nicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia
oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, poniewa˝
w tym przypadku zarówno doktryna i orzecznictwo
wskazujà, i˝ nale˝y ∏àcznie oceniaç spe∏nianie po-
wy˝szych warunków przez wykonawców wspólnie
ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia.

Niejednoznaczne jest jednak stanowisko dotyczà-
ce oceny posiadania uprawnieƒ do wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci przez kon-
sorcjum. W doktrynie oraz orzecznictwie mo˝na
spotkaç si´ z opinià, i˝ posiadanie uprawnieƒ jest
warunkiem majàcym charakter osobisty, w kon-
sekwencji czego istnieje niemo˝noÊç ∏àcznego
pos∏ugiwania si´ takim uprawnieniem.

Przeciwnicy tej opinii wskazujà, i˝ nie ma pod-
staw, które pozwoli∏yby na przyj´cie tezy zaka-
zujàcej sumowania warunków udzia∏u w post´-
powaniu w zakresie posiadania odpowiednich
uprawnieƒ do wykonywania okreÊlonej dzia∏al-
noÊci lub czynnoÊci, o którym mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1 Pzp. Niniejsze stanowisko znajduje
równie˝ odzwierciedlenie w orzecznictwie KIO4.

Wydaje si´, ˝e zarówno zwolennicy jednej, jak i dru-
giej koncepcji majà po cz´Êci racj´, poniewa˝ z jeden
strony Pzp nakazuje odpowiednie stosowanie prze-
pisów dotyczàcych wykonawcy do wykonawców
wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia
oraz równe traktowanie wykonawców, a z drugiej
strony mo˝e to doprowadzaç do sytuacji, w której za-
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1 Zobacz wyrok KIO z dnia 7 stycznia 2013 r., sygn. akt 2755/12.
2 Zobacz wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt 1432/10.
3 Zobacz wyrok KIO z dnia 5 wrzeÊnia 2013 r., sygn. akt. 2037/13.
4 Na przyk∏ad uchwa∏a KIO z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt: 7/11.
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mówienie b´dzie wykonywane faktycznie przez
cz∏onka konsorcjum, który nie posiada wymaganego
prawem uprawnienia do wykonywania okreÊlonej
dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci.

W mojej ocenie w∏aÊciwy kierunek rozwiàzania ni-
niejszego problemu zosta∏ wskazany przez KIO
w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r.5 Zdaniem Izby,
wystarczajàce jest, gdy jeden z wykonawców wspól-
nie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia b´-
dzie wykonywa∏ dzia∏alnoÊç wymagajàcà zezwolenia
albo licencji, legitymuje si´ odpowiednimi
uprawnieniami, aby uznaç, ˝e ca∏e konsorcjum
spe∏nia powy˝szy warunek i nie podlega wyklucze-
niu, nawet w sytuacji gdy inni cz∏onkowie konsor-
cjum stosownych uprawnieƒ nie posiadajà.

Z powy˝szego wynika, i˝ konsorcjum b´dzie
spe∏nia∏o warunki udzia∏u w post´powaniu
w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp w sytuacji, gdy
tylko jeden z wykonawców cz∏onków konsor-
cjum b´dzie spe∏nia∏ ten warunek, jednak z za-
strze˝eniem, i˝ ten cz∏onek konsorcjum b´dzie
wykonywa∏ faktycznie dzia∏ania lub czynnoÊci,
dla których niezb´dne jest posiadanie upraw-
nieƒ wymaganych prawem.

JednoczeÊnie, w przypadku post´powaƒ, których
przedmiotem jest wy∏àcznie na przyk∏ad Êwiadcze-
nie us∏ug, które wymagajà odpowiednich upraw-
nieƒ, na przyk∏ad koncesji, licencji, zamawiajàcy
mo˝e wymagaç, aby ka˝dy z cz∏onków konsorcjum
posiada∏ takie uprawnienia6. Stanowisko to nale˝y
uznaç za w∏aÊciwe i w pe∏ni uzasadnione.

KONKLUZJE

W post´powaniu o zamówienie publiczne zasadà jest
równe traktowanie wykonawców i stosowanie do
wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie
zamówienia odpowiednio przepisów dotyczàcych
wykonawców wyst´pujàcych samodzielnie. Ka˝dy
z wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udziele-
nie zamówienia jest zobowiàzany do wykazania, i˝
nie istniejà w stosunku do niego podstawy do wy-
kluczenia go z post´powania na podstawie art. 24
Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o udziele-

nie zamówienia muszà wykazaç, i˝ ∏àcznie spe∏niajà
warunki udzia∏u w post´powaniu w zakresie art. 22
ust. 1 pkt 2-4 Pzp.

Brak jest jednolitego stanowiska dotyczàcego
sumowania potencja∏u wykonawców wspólnie
ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia w za-
kresie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Z jednej strony za w∏aÊciwe nale˝y uznaç, i˝ wyko-
nawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówie-
nia ∏àcznie spe∏niajà warunki dotyczàce posiadania
odpowiednich uprawnieƒ w sytuacji, gdy tylko jeden
z wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia wymagane przez za-
mawiajàcego, pod warunkiem, i˝ ten wykonawca, któ-
ry posiada te uprawnienia, b´dzie faktycznie wykony-
wa∏ te czynnoÊci. Z drugiej strony wyjàtkiem od po-
wy˝szego jest sytuacja, w której ca∏y przedmiot zamó-
wienia wià˝e si´ z wykonywaniem dzia∏aƒ lub czynno-
Êci, do których niezb´dne sà uprawnienia wymagane
prawem. Wówczas wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´
o udzielenie zamówienia spe∏niajà warunki udzia∏u
w post´powaniu, je˝eli ka˝dy z tych wykonawców po-
siada takowe uprawnienia.

5 Sygn. akt 668/13.
6 Zobacz wyrok KIO z dnia 19 maja 2008 r., sygn. akt. 427/08.
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