
E
fektem nowelizacji ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 
jest wprowadzenie nowego ka-
talogu usług zdefiniowanych, 
jako usługi społeczne oraz inne 

szczególne usługi. Szczegółowy wykaz 
usług określa załącznik nr XIV do Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE oraz załącznik nr XVII do 
Dyrektywy 2014/25/UE.

Usługi społeczne zasadniczo zastępują 
dotychczas obowiązujące usługi nieprio-

rytetowe, których zadaniem było zmniej-
szenie formalizmu i udzielanie zamówień 
publicznych w oparciu o uproszczone zasa-
dy. Cel ten został jednocześnie zachowany 
także w stosunku do zamówień na usługi 
społeczne, które w zależności od wartości 
przedmiotu zamówienia, udzielane są przy 
zastosowaniu specjalnej procedury, uregu-
lowanej odpowiednio w dziale III rozdziale 
6 ustawy Pzp. 

Jeżeli zatem mamy do czynienia z zamówie-
niem innym niż sektorowe lub w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa, próg wyznacza-
jący obowiązek stosowanie regulacji dedyko-
wanych usługom społecznym, określonym 
w art. 138g i nast. ustawy Pzp publicznych 
wynosi 750 000 euro. W przypadku natomiast 
zamówień sektorowych, konieczność stoso-
wania wskazanych przepisów ustawy aktu-
alizuje się, jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza wyrażoną w złotów-
kach równowartość kwoty 1 000 000 euro.

Co ważne, zamówienia na usługi społeczne 
o wartości równej lub przekraczającej progi 
określone w art. 138g ustawy Pzp, prowadzone 
są według koncepcji zamawiającego, jednak 
przy jednoczesnym obowiązku respektowania 
ram proceduralnych wyznaczonych w przepi-
sach ustawy tj. z uwzględnieniem przepisów 
działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, 
działu V rozdziału 3, a także rozdziału VI 
oraz przy odpowiednim stosowaniu przepisów 
określonych w art. 138m ustawy Pzp. 

Nie ulega zatem wątpliwości, iż także w przy-
padku zamówień na usługi społeczne o war-
tości równej lub wyższej od rzeczonych pro-
gów w momencie ziszczenia się przesłanek 
wskazanych w ustawie, wykonawcom przy-

Ustawa Pzp, co do zasady, pozwala skarżyć czynności i zaniechania zamawiają-

cego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jednak 

w kontekście art. 138o ustawy Pzp podlegają pewnym ograniczeniom.

Odwołanie w przypadku procedury 
udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi społeczne

Właściwa kwalifikacja zamówienia ma 

decydujące znaczenie nie tylko przy wyborze 

procedury udzielenia zamówienia, ale również 

w kontekście możliwości skorzystania przez 

wykonawców ze środków ochrony prawnej 

w postępowaniu odwoławczym.

Paulina Nowicka
Prawnik w kancelarii PIERÓG & Partnerzy.

prawo

28 maj-czerwiec 2017Zamawiający   



sługuje uprawnienie do wniesienia odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej. Wynika to 
bowiem wprost z art. 138l ustawy Pzp, w któ-
rym znajduje się odesłanie do stosowania 
odpowiednio działu VI dotyczącego środków 
ochrony prawnej. 

Odmiennie jednak kształtuje się procedura 
udzielania zamówień na usługi społeczne 
w przypadku niższej wartości zamówienia 
niż progi wynikające z art. 138g ustawy Pzp. 
Możliwe jest wówczas udzielenie zamówie-
nia na znacznie bardziej uproszczonych 
zasadach - z zachowaniem norm zawartych 
w art. 138o ustawy Pzp. 

Stosownie zatem do treści art. 138o ust. 1 
ustawy Pzp, zamawiający w przypadku, gdy 
wartość zamówienia na usługi społeczne jest 
mniejsza niż określone progi unijne, może 
udzielić zamówienia zgodnie z określoną przez 
siebie procedurą, spełniając minimalne wymogi 
określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Za-
mawiający mając zatem na uwadze specyfikę 
danego postępowania, sam określa szczegó-
łowe procedury prawne w oparciu o ogólne 
zasady prowadzenia postępowania, wskazane 
w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zasadniczo 
jednak, reguły prowadzenia postępowania na 
podprogowe usługi społeczne, zostały ograni-
czone do trzech podstawowych zasad: przej-
rzystości, obiektywności i niedyskryminacji. 

Jednocześnie, pomimo braku wyraźnej re-
gulacji dotyczącej możliwość skorzystania 
przez wykonawców ze środków ochrony 
prawnej, zasadnym wydaje się stwierdze-
nie, iż uregulowania dotyczące zamówień 
na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w art. 138g ustawy Pzp, nie 
ingerują w żaden sposób w zakres uprawnień 
wykonawców związanych z wnoszeniem 
odwołań do Izby. Przeciwnie, treść art. 138o 
ustawy Pzp stanowi jedynie, iż do zamówień 
społecznych mniejszej wartości, zastoso-
wanie mają przepisy ust. 2-4, kształtując 
przy tym pewne obowiązki zamawiającego 
w postępowaniu, nie zaś procedury ogól-
ne. Zgodnie z powyższym przyjąć należy, 
iż w postępowaniach na usługi społeczne 
o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w art. 138g ustawy Pzp, ustawodawca nie 
zniósł prawa skorzystania z możliwości 
wniesienia odwołania. Jednakże zastosowa-
nie ma ono wyłącznie w zakresie naruszeń 
czynności określonych w art. 138o ust. 2 – 4 
ustawy Pzp.

Ustawa Pzp, co do zasady, pozwala zatem skar-
żyć czynności i zaniechania zamawiającego 
w toku postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, które jednak w kontekście 
art. 138o ustawy Pzp podlegają pewnym ogra-
niczeniom. Wyznaczone ramy proceduralne 
przedmiotu odwołania, jednoznacznie zatem 

wskazują, iż skarżone czynności lub zaniecha-
nia zamawiającego, muszą dotyczyć wyłącznie 
czynności wskazanych wprost w komentowa-
nym przepisie. Oznacza to tyle, iż wszystkie 
czynności dokonane przez zamawiającego 
w ramach postępowania o udzielenie zamó-
wienia na usługi społeczne, wykraczające poza 
ramy art. 138o ustawy Pzp – nie będą mogły 
zostać skutecznie zaskarżone.

W kontekście przywołanych wyżej przepisów 
można zatem powiedzieć, iż w przypadku 
zamówień na usługi społeczne, mamy do czy-
nienia z dwiema grupami zamówień – o war-
tości równej lub wyższej niż 750 000 euro 
dla zamówień klasycznych i 1 000 000 euro 
dla zamówień sektorowych, a także zamó-
wieniach, których wartość szacowana jest 
poniżej wskazanych progów. Właściwa kwa-
lifikacja zamówienia ma zatem decydujące 
znaczenie nie tylko przy wyborze procedury 
udzielenia zamówienia, ale również w kon-
tekście możliwości skorzystania przez wyko-
nawców ze środków ochrony prawnej w po-
stępowaniu odwoławczym. Niewątpliwie, 
ustawa Pzp w obu przypadkach dopuszcza 
uprawnienie do zaskarżenia czynności i za-
niechań zamawiającego w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, jednak 
w zależności od wartości przedmiotu zamó-
wienia, inaczej kształtują się ramy procedu-
ralne przedmiotu odwołania.   ■

Art. 138o ustawy Pzp
  
1. Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może 
udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2–4.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne 
z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;  
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;  
3) kryteria oceny ofert.
4.  Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Pu-

blicznej, a  jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację 
o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamó-
wienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie interne-
towej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
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