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W ostatnim czasie niejako 
na nowo odżył temat gwa-
rancji wadialnej i jej sku-

teczności w przypadku wystawienia jej 
wyłącznie dla jednego z członków kon-
sorcjum. Główną przyczyną ponownego 
rozpatrywania tej kwestii była wniesio-
na na przełomie września i październi-
ka 2016 r. skarga Prezesa UZP na jedno 
z orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, 
która mimo istotnych rozbieżności 
i wbrew dominującemu stanowisku są-
dów okręgowych uznała, że gwarancja 
wystawiona na rzecz jednego z konsor-
cjantów, bez odniesienia się do innych 
członków konsorcjum, powoduje brak 
ochrony interesów zamawiającego i moż-
liwości dochodzenia roszczeń z jej tytu-
łu. W ocenie Izby złożenie takiej gwa-
rancji było wadliwe, w związku z czym 
doszło do prawidłowego wykluczenia 
wykonawcy z postępowania na podsta-
wie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp w brzmieniu 
sprzed czerwcowej nowelizacji.

Czym jest gwarancja  
wadialna?
Do udzielenia zabezpieczenia w po-
staci gwarancji wadialnej dochodzi – 
w znacznym uproszczeniu – przez za-
warcie umowy między kontrahentem 
(dłużnikiem) a bankiem (gwarancji 
mogą udzielać również podmioty 
prowadzące działalność ubezpiecze-
niową – w tym przypadku mówi się 
o gwarancji ubezpieczeniowej). Kon-
trahent (dłużnik) w celu zabezpie-
czenia wierzyciela zawiera umowę, 
zgodnie z którą w przypadku nienale-
żytego wykonania lub niewykonania 
umowy przez kontrahenta (dłużnika) 
bank wypłaci wierzycielowi określo-
ną sumę pieniężną kontrahentowi 
(wierzycielowi). Kontrahenta (wie-
rzyciela) nazywa się powszechnie be-
neficjentem gwarancji.

Gwarancja ma więc na celu zapew-
nienie jej beneficjentowi wykonania 
umowy przez dłużnika. Jeżeli umo-
wa nie zostanie wykonana, to bank 
– gwarant – wypłaca beneficjentowi 
określoną kwotę pieniężną. Innymi 
słowy, treścią zobowiązania gwaranta 
jest odpowiedzialność na wypadek, 

gdyby dłużnik nie spełnił świad-
czenia. Gwarant z reguły ma prawo 
regresu do dłużnika, który niena-
leżycie wykonał zobowiązanie lub 
nie wykonał go wcale. Należy mieć 
jednak na względzie, że gwarancja 
bankowa musi dokładnie określać 
okoliczności, w których po stronie 
gwaranta powstaje obowiązek za-
płaty. Ponieważ co do zasady przyj-
muje się ścisłą literalną wykładnię 
każdej gwarancji, pojawia się wątpli-
wość odnośnie do sytuacji, w której 
gwarancja w swojej treści zabezpie-
cza jedynie działania lub zaniecha-
nia dłużnika w niej wymienionego, 
np. lidera konsorcjum, a pomija inne 
współodpowiedzialne z nim podmio-
ty. Wątpliwość ta wiąże się z kwestią 
prawidłowego rozumienia pojęcia 
wykonawcy (dłużnika), za którego 
powinno się uznawać nie tylko indy-
widualne podmioty, ale także grupę 
wykonawców, związanych np. umo-
wą konsorcjum, którzy co do zasa-
dy zaciągają zobowiązania zarówno 
w imieniu własnym, jak i w imieniu 
reszty podmiotów, tworząc solidarną 
więź zobowiązaniową.

W ostatnim czasie odżyła dyskusja dotycząca gwarancji wadialnej 
wystawianej na tylko jednego z konsorcjantów. Czy taka gwarancja jest 
ważna, mimo że nie wskazuje wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie?

Gwarancja wadialna 
a konsorcjum

Artykuł 23 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 4a i 5 pzp



Prowadzenie postępowania

25Przetargi Publiczne | Luty 2017

Kontrowersje
Gwarancja wadialna była i – jak po-
kazują ostatnie wydarzenia – nadal 
jest przedmiotem sporu w doktrynie 
i orzecznictwie. Z jednej strony zwo-
lennicy koncepcji uznawania ważności 
gwarancji w sytuacji wystawienia jej 
tylko na jednego konsorcjanta zarzu-
cają swoim przeciwnikom brak rozu-
mienia istoty konsorcjum w systemie 
zamówień publicznych i specyfiki 
zobowiązania solidarnego. Z drugiej 
strony pojawiają się głosy mówiące, 
że owa solidarność dłużnicza – ow-
szem – pojawia się, ale dopiero na eta-
pie realizacji umowy, a nie zobowią-
zania się do jej zawarcia, tj. na etapie 
składania ofert.

Problem zasadniczo dotyczy kwe-
stii, czy wykonawcy wspólnie biorący 
udział w zamówieniu na podstawie 
art. 23 ust. 1 pzp – zazwyczaj w formie 
konsorcjum – są traktowani jako jeden 
wykonawca także w rozumieniu prze-
pisu art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Istota kon-
sorcjum jako rodzaju umowy niena-
zwanej sprowadza się do zobowiązania 
jego członków do współdziałania dla 
osiągnięcia wspólnego celu gospodar-
czego przez podejmowanie oznaczo-
nych w umowie działań.

Liberalna ocena gwarancji
W pzp umowa konsorcjum świadczy 
o wspólnym ubieganiu się o zamówie-
nie publiczne i oznacza, że wobec wy-
konawców wchodzących w jego skład 
stosuje się zasadę wynikającą z art. 23 
ust. 3 pzp, a mianowicie, że przepisy 
dotyczące wykonawcy stosuje się od-
powiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie także 
w świetle przepisów o wadium. Tym 
samym autorzy opowiadający się za 
liberalną oceną gwarancji wskazu-
ją, że na gruncie przepisów dotyczą-
cych wadium, tj. art. 45 ust. 1 pzp, 
art. 46 ust. 4a i 5 pzp, jak również 
art. 23 ust. 3 pzp, nie sposób uznać, 
że funkcje gwarancyjna i zabezpiecza-
jąca wadium doznają jakiegokolwiek 

ograniczenia w sytuacji, gdy w treści 
gwarancji bankowej zostaje wskazany 
wyłącznie jeden z członków konsor-
cjum. Co więcej, przez wspólne złoże-
nie oferty między konsorcjantami wy-
twarza się odpowiedzialność solidarna 
na mocy art. 370 ustawy Kodeks cy-
wilny (dalej: kc), a ta jest aktualna już 
na etapie zobowiązania się do zawarcia 
umowy w przypadku wyboru ich ofer-
ty. Złożenie wspólnej oferty i ubiega-
nie się o zamówienie publiczne przez 
konsorcjum wykonawców jest bowiem 
równoznaczne z zaciągnięciem zobo-
wiązania dotyczącego ich wspólnego 
mienia w rozumieniu tego przepisu, 
powodującym powstanie solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie zo-
bowiązania wynikającego z zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. Składający ofertę w imieniu 
konsorcjum legitymuje się zazwyczaj 
pełnomocnictwem reszty członków, 
co dodatkowo potwierdza, że zwraca-
jąc się o udzielenie gwarancji, działa 
w imieniu wszystkich konsorcjantów, 
a nie wyłącznie w swoim.

Poglądy przeciwne
Część składów orzeczniczych zarówno 
Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów 
okręgowych uważa jednak, że samo 
złożenie oferty wspólnej przez kon-
sorcjantów nie ustanawia automatycz-
nie ich odpowiedzialności solidarnej, 
gdyż – zgodnie z art. 369 kc – powstaje 
ona wówczas, gdy tak wynika z ustawy 
lub czynności prawnej. Źródłem so-
lidarnej odpowiedzialności w przepi-
sach prawa jest zaś art. 141 pzp, który 
mówi, że wykonawcy, o których mowa 
w art. 23 ust. 1 pzp, ponoszą taką od-
powiedzialność za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Przepis ten jest jed-
nak nieaktualny na etapie wnoszenia 
wadium i składania oferty, a z żadnego 
innego przepisu pzp ani z treści samej 
oferty nie wynika solidarna odpowie-
dzialność konsorcjantów. Zwolennicy 
tego poglądu uważają, że nie można 

też podzielić poglądu, jakoby skoro 
jeden z członków konsorcjum działa 
jako pełnomocnik całego konsorcjum, 
to wystarcza gwarancja, w której tyl-
ko ten pełnomocnik został wskazany. 
Z faktu udzielania pełnomocnictwa 
wynika jedynie, że umocowany pod-
miot-lider konsorcjum może samo-
dzielnie zawrzeć umowę gwarancji, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że działa 
on w imieniu i na rzecz konsorcjum, 
co powinno znaleźć swoje odzwier-
ciedlenie w treści gwarancji. Zgodnie 
z tym założeniem gwarancja wadialna 
byłaby skuteczna, gdyby w swojej treści 
powoływała się na udzielone liderowi 
pełnomocnictwo od reszty konsor-
cjantów i gdyby obejmowała również 
zdarzenia spowodowane działaniem 
i zaniechaniem innych członków, 
a nie tylko podmiotu będącego dłużni-
kiem tej gwarancji.

Prawo bankowe
Rozważania w zakresie gwarancji prze-
niesiono zatem na grunt przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Pra-
wo bankowe, szukając tam rozwiąza-
nia powyższych problemów. Z art. 81 
ust. 1 tej ustawy wynika jedynie, że isto-
tą gwarancji bankowej jest przyjęcie 
przez gwaranta-bank obowiązku zapła-
ty sumy podanej w dokumencie w sytu-
acji zaistnienia okoliczności podanych 
w treści dokumentu gwarancji. Do mi-
nimalnej treści, jaką powinna zawierać 
gwarancja, należy określenie, że ma ona 
charakter „bezwarunkowy”, „nieodwo-
łalny”, a suma gwarancyjna płatna jest 
na pierwsze żądanie. Zwolennicy libe-
ralnego traktowania gwarancji uzna-
ją, że taka treść gwarancji jest w pełni 
wystarczająca i w połączeniu z powstałą 
z mocy ustawy odpowiedzialnością so-
lidarną dłużników jest ona wystarcza-
jąca do tego, by beneficjent gwarancji 
(zamawiający) żądał od banku zapłaty 
odpowiedniej sumy w razie wystąpie-
nia zdarzeń objętych tą gwarancją. 
W ich ocenie, skoro przed udziele-
niem gwarancji bankowej jednemu 
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z wykonawców zostało udzielone peł-
nomocnictwo do działania w imieniu 
wszystkich, w tym do złożenia oferty 
i zaciągania w związku z nią zobowią-
zań, to wskazanie w treści gwarancji 
wyłącznie pełnomocnika konsorcjum 
w skuteczny sposób zabezpiecza intere-
sy zamawiającego.

Przeciwnicy poglądów liberalnych 
powołują się natomiast na orzeczenie 
Sądu Najwyższego z 25 stycznia 1995 r. 
(III CRN 70/94), w którym Sąd Najwyż-
szy stwierdził, że bank, który udzielił 
drugiemu bankowi gwarancji bezwa-
runkowej i na pierwsze żądanie, może 
uchylić się od spełnienia świadczenia, 
jeżeli żądanie beneficjenta jest sprzeczne 
z treścią gwarancji albo stanowi naduży-
cie prawa. Żądanie wypłaty z gwarancji, 
w związku z działaniem lub zaniecha-
niem wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia, w sy-
tuacji gdy zgodnie z jego treścią dotyczy 
ona zdarzeń związanych z udziałem 
w postępowaniu pojedynczego wyko-
nawcy, byłoby sprzeczne z treścią gwa-
rancji. Przeciwnicy podkreślają w ślad 
za tym, że jeśli zabezpieczenie wadialne 
będzie obejmowało tylko jednego z wy-
konawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, to gwarant 
będzie miał możliwość uchylenia się 
od zapłaty sumy gwarancyjnej. Dzie-
je się tak dlatego, że gwarant wyraźnie 
ograniczył swoją odpowiedzialność 
do zdarzeń wynikających wprost z gwa-
rancji. Literalna wykładnia treści gwa-
rancji może w konsekwencji doprowa-
dzić do tego, że w przypadku zaniechań 
podmiotu innego niż ten, za którego 
świadczy gwarant, może dojść do uzna-
nia, że zdarzenie opisane w zgłoszeniu 
nie jest tożsame ze zdarzeniem objętym 
gwarancją. Wówczas nie ma podstaw 
do wypłaty świadczenia.

Ocena prawidłowości złożenia 
gwarancji bankowej
Spór wydaje się nie mieć końca: 
na pozór zażegnany przez niemal jedno-
lite orzecznictwo sądów powszechnych 

w 2015 r., uznających liberalne podejście 
do oceny ważności gwarancji wadialnej, 
na nowo zyskuje na znaczeniu w świe-
tle części orzeczeń z roku 2016. Głębo-
ki dualizm poglądów podkreślany jest 
też przez zaangażowanie w tę sprawę 
Urzędu Zamówień Publicznych, któ-
ry – dążąc do ujednolicenia stosowania 
przepisów ustawy i rozwiania związa-
nych z tym wątpliwości – skarży wyroki 
Izby odchodzące od przyjętego modelu 
uznawania za odpowiednie gwarancji 
wystawionych wyłącznie na jednego 
z wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia.

Jak zatem realnie ocenić prawidło-
wość złożenia gwarancji bankowej 
przez jednego z konsorcjantów? Odpo-
wiedź na to pytanie byłaby wyjątkowo 
prosta jedynie w przypadku, gdyby za-
mawiający wprost uregulował tę kwe-
stię we wszczętym przez siebie postę-
powaniu. Nie ma bowiem żadnych 
przeszkód, aby zamawiający określił 
szczególny, obiektywnie uzasadniony, 
sposób spełniania przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego warunków 
udziału w postępowaniu, w tym tych, 
o których mowa w art. 22 ust. 1b. Za-
mawiający może również określić wa-
runki realizacji zamówienia przez tych 
członków w inny sposób niż w przy-
padku pojedynczych wykonawców, 
jeżeli jest to uzasadnione charakterem 
zamówienia i proporcjonalne (pozwa-
la na to znowelizowany art. 23 ust. 5 
i 6 pzp). Wydaje się więc, że możliwe 
będzie także ustalenie własnych zasad 

żądania przedłożenia dokumentu gwa-
rancji wadialnej od wykonawców bio-
rących wspólnie udział w zamówieniu, 
mimo iż wadium nie należy do wa-
runków udziału określonych w art. 22 
ust. 1b pzp.

W przypadku braku odmienne-
go uregulowania omawianej kwestii 
przez zamawiającego dobrym roz-
wiązaniem może się okazać zwróce-
nie się do niego przez wykonawców 
z wnioskiem o wyjaśnienie treści spe-
cyfikacji i wskazanie, jakiej konkretnie 
gwarancji (tj. o jakiej treści) życzy so-
bie zamawiający. Bez względu jednak 
na to, która koncepcja będzie przyjęta 
jako słuszna, wykonawcy są zobo-
wiązani do działania profesjonalnie 
i z należytą starannością, co powinno 
przejawiać się nie tylko na etapie re-
alizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ale także już na etapie 
wyrażania zainteresowania udziałem 
w postępowaniu.

Solidarna odpowiedzialność 
mimo wszystko?
W przypadku braku stanowiska zama-
wiającego lub braku możliwości złoże-
nia gwarancji bankowej dla wszystkich 
konsorcjantów należy pamiętać o kilku 
dość istotnych zasadach. Udzielenie 
gwarancji bankowej następuje przez 
zawarcie odpowiedniej umowy mię-
dzy gwarantem a dłużnikiem na rzecz 
beneficjenta. Jest to przykład klasycz-
nej umowy na rzecz osoby trzeciej, 
zawartej między dwoma stricte okre-
ślonymi podmiotami. W sytuacji braku 

Zamawiający może określić szczególny,  
obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego  
warunków udziału w postępowaniu,  
w tym tych, o których mowa w art. 22 ust. 1b.
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tożsamości podmiotowej jednej stro-
ny i żądania wypłaty zabezpieczenia 
w związku z działaniami podmiotu 
innego niż dłużnik bank co do zasady 
ma podstawy do tego, aby odmówić 
spełnienia świadczenia. Nie istnieje 
w świetle przepisów prawa konieczność 
świadczenia gwaranta za działania lub 
zaniechania innych podmiotów, o któ-
rych mu nic nie wiadomo. Można bo-
wiem wyobrazić sobie dwie sytuacje: 
w pierwszej z nich gwarant wie o zawar-
tej umowie konsorcjum i o jego człon-
kach, mając do dyspozycji stosowne 
pełnomocnictwo dla lidera, występują-
cego o udzielenie gwarancji bankowej, 
w drugiej zaś wykonawca pomija oko-
liczność, że występuje razem z innymi 
podmiotami, lub wręcz podaje nie-
prawdziwe informacje w tym zakresie. 
Co do zasady banki żądają wskazania 
informacji, czy wykonawca będzie brał 
udział w zamówieniu sam, czy w formie 
konsorcjum, ale nie ma w tym zakresie 
jednoznacznej dyspozycji. Ciężko jest 
więc arbitralnie przesądzić, że w każdej 
sytuacji, nawet w przypadku zatajenia 
informacji, gwarant ma świadczyć za 
podmioty, które w jego ocenie nie za-
sługują na ochronę i o których gdyby 
miał wiedzę, to nie zgodziłby się udzie-
lić ochrony lub udzielić jej na takich 
zasadach, jak to miało miejsce. Kwestia 
wydaje się zatem wymagać głębszej ana-
lizy niż tylko analiza przepisów pzp i kc, 
wymaga ona bowiem każdorazowo zba-
dania stanu faktycznego sprawy.

Dokonując dalej idącej interpreta-
cji przepisów, można także zauważyć, 
że na gruncie pzp zamówienia udzie-
la się wyłącznie wykonawcy wybra-
nemu zgodnie z przepisami ustawy, 
co oznacza możliwość zawarcia umo-
wy jedynie ze wszystkimi uczestnika-
mi konsorcjum uczestniczącymi w po-
stępowaniu1. Nie sposób jednak uznać, 
że zasada ta będzie obowiązywała tak-
że w przypadku zupełnie innego sto-
sunku zobowiązaniowego, jakim jest 
zawarcie umowy udzielenia zabezpie-
czenia w postaci gwarancji wadialnej. 

Odpowiedzialność członków konsor-
cjum za zobowiązanie w sprawie za-
mówienia publicznego jest solidarna 
na podstawie art.  370 kc w związku 
z art. 366 kc oraz w związku z odesła-
niem z art. 14 pzp. Najpóźniej z chwi-
lą wyboru oferty powstaje po stronie 
konsorcjantów prawo podmiotowe, 
którego treścią jest roszczenie o za-
warcie umowy. Prawo to ma charakter 
majątkowy i przysługuje ono łącznie 
wszystkim uczestnikom konsorcjum, 
a wobec tego stanowi ich wspól-
ne mienie w rozumieniu art. 44 kc. 
Prawu temu towarzyszy jednocześnie 
zobowiązanie do zawarcia umowy 
z zamawiającym. Ostatecznie więc 
zobowiązanie to dotyczy wspólnego 
mienia konsorcjantów i także z tego 
względu zasadne jest przyjęcie soli-
darnej odpowiedzialności współkon-
sorcjantów za zawarcie umowy2.

Należy ponadto zauważyć, że świad-
czenia obciążające konsorcjum w związku 
z udziałem w postępowaniu o zamówie-
nie publiczne, a zwłaszcza świadczenie 
polegające na złożeniu oświadczenia 
o zawarciu umowy, mają charakter nie-
podzielny. W tym natomiast zakresie 
znajdzie zastosowanie art. 380 § 1 kc, 
zgodnie z którym dłużnicy zobowiązani 
do świadczenia niepodzielnego są od-
powiedzialni za spełnienie świadczenia 
jak dłużnicy solidarni.

W świetle powyższego, o ile żadnej 
wątpliwości nie ulega fakt, że wyko-
nawcy są solidarnie odpowiedzialni 
względem zamawiającego, o tyle na-
dal wątpliwe jest automatyczne prze-
rzucanie takiej solidarności na zgoła 
odmienny stosunek zobowiązaniowy, 
jakim jest umowa między dłużnikiem 
a bankiem. Zamawiający ma prawo 
dochodzić roszczenia z zabezpie-
czenia w przypadku, gdy którykol-
wiek z członków konsorcjum uchybi 
swoim obowiązkom, lecz zasadnicze 
pytanie odnosi się to tego, czy bę-
dzie mógł skutecznie go dochodzić 
z gwarancji, której udzielono tylko 
jednemu z członków konsorcjum. 

Taka forma wniesienia gwarancji wy-
daje się zatem najbardziej ryzykowna, 
bo w przypadku wniesienia wadium 
w pieniądzu, nawet jeżeli uczyni 
to w całości tylko jeden konsorcjant, 
zamawiający przez solidarną odpo-
wiedzialność konsorcjum ma prawo 
zatrzymać całość i dzieje się to bez 
większych utrudnień. Problem poja-
wia się, gdy w stosunek ten wkracza 
osoba trzecia, od której w zasadniczej 
mierze zależy wypłata zabezpieczenia. 
Nietrudno jest sobie wyobrazić sytu-
ację, w której bank czy ubezpieczyciel 
– na ogół rygorystycznie podchodzące 
do oceny zdarzeń i do odpowiedzial-
ności nimi spowodowanej – odma-
wiają wypłaty świadczenia z uwagi 
na naruszenie treści gwarancji przez 
czynności lub zaniechania innych 
podmiotów, o których w tej treści 
nie ma mowy, powołując się na brak 
tożsamości podmiotowej.

Kwestia skuteczności gwarancji na 
chwilę obecną w dalszym ciągu jest 
nierozstrzygnięta, wskutek czego za-
mawiający szukają innych sposobów 
ochrony swojego interesu, by nie być 
zależnymi w tej kwestii od rozstrzyg-
nięć podejmowanych przez KIO i sądy. 
Najrozsądniejsze wydaje się jednak po-
dejmowanie działań zapobiegawczych 
już na etapie wszczynania postępowa-
nia i uregulowanie tej materii zgodnie 
ze swoim interesem. Ustawa nie prze-
widuje żadnych ograniczeń co do for-
mułowania – obok treści wymaganych 
przez ustawę (tj. wskazania, że ma ona 
charakter bezwarunkowy, nieodwołal-
ny i jest płatna na pierwsze żądanie) – 
treści mających znaleźć się w gwaran-
cji. Wobec tego warto z tej możliwości 
skorzystać. 

Przypisy

1   Zob. J. Pieróg, Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 134.

2  T. Szczurowski, Gwarancja wadialna 
a konsorcjum, www.lex.pl.
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