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AKTUALNOÂå DOKUMENTÓW

Mam pytanie dotyczàce wa˝noÊci zaÊwiadczenia
naczelnika urz´du skarbowego potwierdzajàce-
go, ˝e wykonawca nie zalega z op∏aceniem po-
datków. W dniu 10 czerwca br. z∏o˝yliÊmy ofert´
w post´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. Poniewa˝ nasza oferta ma najni˝szà
cen´ i wydaje si´ najkorzystniejsza – spodziewa-
my si´ wezwania do z∏o˝enia dokumentów w try-
bie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówieƒ pu-
blicznych. Posiadane przez nas zaÊwiadczenie
z urz´du skarbowego zosta∏o wydane w dniu 17
marca 2017 r. – a zatem by∏o aktualne na dzieƒ
sk∏adania ofert. Obecnie ju˝ nie jest wa˝ne. Czy
jednak mo˝emy si´ nim pos∏u˝yç sk∏adajàc doku-
menty, czy powinniÊmy uzyskaç nowe zaÊwiad-
czenie. Jak rozumieç aktualnoÊç dokumentu
w Êwietle art. 26 ust. 1 ustawy?

Zgodnie z § 5 rozporzàdzenia z dnia 26 lipca 2016 r.
Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich
mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy w post´po-

waniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126), dalej zwanego „rozporzàdzeniem”, wymagane
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego powinno zo-
staç wystawione nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert albo wniosków. Na-
tomiast powo∏any w pytaniu art. 26 ust. 1 Prawa za-
mówieƒ publicznych stanowi, ˝e zamawiajàcy wzywa
wykonawc´ do z∏o˝enia dokumentów aktualnych na
dzieƒ ich z∏o˝enia.

Wbrew pozorom zarówno cytowany przepis rozpo-
rzàdzenia jak i przepis ustawy nie stojà ze sobà
w sprzecznoÊci, lecz si´ uzupe∏niajà. Przepis rozporzà-
dzenia okreÊla formalnà aktualnoÊç dokumentu, tzn.
stanowi w jakiej dacie najwczeÊniej mo˝e zostaç wy-
stawiony dokument aby zamawiajàcy móg∏ go uznaç
za wa˝ny i potwierdzajàcy brak zaistnienia odpowied-
niej przes∏anki wykluczenia. Natomiast treÊç art. 26
ust. 1 ustawy okreÊla merytorycznà aktualnoÊç doku-
mentu. Oznacza to, ˝e sk∏adany dokument powinien
zawieraç informacje aktualne na dzieƒ jego z∏o˝enia,
niezale˝nie od daty jego wystawienia.
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Zgodnie z ˝yczeniem Czytelników DORADCY wraca, cieszàca si´
niegdyÊ du˝ym powodzeniem, rubryka „Prawnik podpowiada”.
Na zg∏aszane przez Paƒstwa pytania, wàtpliwoÊci bàdê sygnalizowane
niejasnoÊci przepisów, odpowiadaç b´dà prawnicy specjalizujàcy si´
w problematyce zamówieƒ publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy,
która obj´∏a merytoryczny patronat nad tà rubrykà.

Dzisiaj na pytania odpowiada radca prawny
Joanna Presz-Król, partner w Kancelarii Prawnej

Pieróg & Partnerzy.

Prawnik podpowiada
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Odnoszàc powy˝sze rozwa˝ania wprost do treÊci pyta-
nia nale˝y stwierdziç, ˝e posiadane przez wykonawc´
zaÊwiadczenie zosta∏o wystawione w terminie okreÊ-
lonym w § 5 pkt 2 rozporzàdzenia, a zatem jest for-
malnie aktualne. Je˝eli na chwil´ z∏o˝enia dokumen-
tów informacje zawarte w zaÊwiadczeniu sà aktualne
(stan faktyczny nie uleg∏ zmianie), dokument ten
b´dzie posiada∏ równie˝ cech´ aktualnoÊci meryto-
rycznej i mo˝e byç z∏o˝ony w trybie art. 26 ust. 1 usta-
wy. Je˝eli natomiast nastàpi∏a zmiana okolicznoÊci,
które dany dokument potwierdza, to utraci∏ on swojà
aktualnoÊç, nawet je˝eli zosta∏ wystawiony w termi-
nach okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

Na marginesie wskazuj´, ˝e nawet ju˝ po przed∏o-
˝eniu zamawiajàcemu wymaganych dokumentów,
mo˝e wystàpiç brak aktualnoÊci materialnej. Taka
okolicznoÊç mo˝e stanowiç dla zamawiajàcego pod-
staw´ do zastosowania art. 26 ust. 2f ustawy.

WYBÓR KOLEJNEJ OFERTY

PrzeprowadziliÊmy post´powanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Po zaproszeniu do podpisania
umowy wykonawcy, którego oferta zosta∏a wy-
brana jako najkorzystniejsza odstàpi∏ on od jej za-
warcia. Czy mo˝emy zawrzeç umow´ z kolejnym
wykonawcà czy musimy powtórzyç post´powa-
nie?

Z pytania wynika, ˝e post´powanie zosta∏o przepro-
wadzone w trybie przetargu nieograniczonego, jed-
nak˝e nie sprecyzowano w nim, czy post´powanie
prowadzono w procedurze „zwyk∏ej”, czy odwróconej.
Jest to o tyle istotne, ˝e przepisy Prawa zamówieƒ pu-
blicznych przewidujà dwie odr´bne podstawy prawne
regulujàce zbli˝ony stan faktyczny w zale˝noÊci od
tego, z jakà procedurà mamy do czynienia.

Podstawowym przepisem majàcym zastosowanie
w przywo∏anej sytuacji jest art. 93 ust. 4 ustawy, zgod-
nie z którym je˝eli wykonawca, którego oferta zosta-
∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, zama-
wiajàcy mo˝e wybraç ofert´ najkorzystniejszà spoÊród

pozosta∏ych ofert bez przeprowadzania ich ponow-
nego badania i oceny, chyba ˝e zachodzà przes∏anki
uniewa˝nienia post´powania.

Przepis ten nie wymaga uniewa˝nienia wyboru najko-
rzystniejszej oferty, ani ponawiania etapu badania
ofert. Oczywiste jednak jest, ˝e na gruncie obecnie
obowiàzujàcych przepisów, wybór drugiej oferty
b´dzie mo˝liwy dopiero po uprzednim wezwaniu,
w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy, wykonawcy do
przed∏o˝enia dokumentów potwierdzajàcych okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
W przypadku, gdyby dokumenty nie potwierdzi∏y wy-
magaƒ postawionych przez zamawiajàcego, nie b´dzie
mo˝liwoÊci wyboru nast´pnej w kolejnoÊci, tj. trzeciej
oferty.

W mojej ocenie za nieprawid∏owe nale˝a∏oby uznaç
równie˝ niepoinformowanie wykonawców o zamiarze
udzielenia zamówienia drugiemu z wykonawców oraz
zawarcie umowy bez wymaganego okresu standstill.
Z uwagi na nowe okolicznoÊci pozosta∏ym wykonaw-
com przys∏uguje bowiem prawo do kontroli dzia∏aƒ
zamawiajàcego podj´tych wobec drugiej oferty.

Je˝eli zamawiajàcy zastosowa∏ w trakcie post´powa-
nia procedur´ odwróconà, wówczas zastosowanie b´-
dzie mia∏ art. 24aa ust. 2 ustawy. Z uwagi na specyfi-
k´ procedury odwróconej ustawodawca wprost w tym
przepisie przewidzia∏ podstaw´ do przeprowadzenia
ponownego badania sytuacji podmiotowej wykonaw-
cy, który z∏o˝y∏ drugà w kolejnoÊci z najwy˝ej ocenio-
nych ofert, a nast´pnie zawarcia z nim umowy.

Mimo szeregu ró˝nic pomi´dzy dwoma analizowany-
mi przepisami wydaje si´, ˝e w praktyce ró˝nica
w stosowaniu art. 94 ust. 3 i art. 24aa ust. 2 ustawy
sprowadzaç si´ b´dzie do tego, i˝ w procedurze od-
wróconej przed wezwaniem do z∏o˝enia dokumentów
lub jednoczeÊnie z tym wezwaniem zamawiajàcy
b´dzie ocenia∏ oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków
i braku podstaw do wykluczenia lub JEDZ.

Cel obu tych przepisów jest to˝samy, tj. umo˝liwienie
zamawiajàcym zawarcia umowy z drugim w kolej-
noÊci wykonawcà bez powtarzania post´powania
w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta zosta∏a
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wybrana jako najkorzystniejsza uchyla si´ od zawarcia
umowy. Przy czym ponowny wybór stanowi upraw-
nienie, a nie obowiàzek zamawiajàcego. To on jako
gospodarz post´powania decyduje, czy skorzysta z te-
go uprawnienia.

GRUPA KAPITA∏OWA

Jestem jedynym wspólnikiem i za∏o˝ycielem
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, która
niedawno rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç. Spó∏ka ta nie
jest powiàzana ani osobowo ani kapita∏owo
z ˝adnym innym przedsi´biorcà. Nie istnieje za-
tem ˝adna grupa kapita∏owa, w sk∏ad której spó∏-
ka mog∏aby wchodziç. W zwiàzku z powy˝szym
prosz´ o informacj´, czy mog´ poprzestaç na za-
∏àczeniu do oferty oÊwiadczenia o przynale˝noÊci
do grupy kapita∏owej, czy ka˝dorazowo musz´
sk∏adaç takie oÊwiadczenia po otwarciu ofert?

Przepis art. 24 ust. 11 Prawa zamówieƒ publicznych
wymaga, aby wykonawca w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji o wynikach oceny spe∏niania
warunków udzia∏u w post´powaniu w procedurach
wielostopniowych lub zamieszczenia na stronie inter-
netowej informacji z otwarcia ofert w przetargu nie-
ograniczonym przekaza∏ zamawiajàcemu informacj´
o przynale˝noÊci bàdê braku przynale˝noÊci do tej
samej grupy kapita∏owej, do której nale˝à inni wyko-
nawcy ubiegajàcy si´ o to zamówienie.

Zasadà jest zatem, ˝e oÊwiadczenie w przedmiocie
przynale˝noÊci do grupy kapita∏owej sk∏ada si´ dopie-
ro po uzyskaniu wiedzy na temat wykonawców, któ-
rzy z∏o˝yli lub potencjalnie mogà z∏o˝yç oferty w po-
st´powaniu. Je˝eli wykonawca nie przeka˝e oÊwiad-
czenia w ww. terminie, zamawiajàcy b´dzie zobowià-
zany wezwaç go do uzupe∏nienia oÊwiadczenia w try-
bie art. 26 ust. 3 ustawy.

Pami´taç jednak nale˝y, ˝e podstawà wykluczenia wy-
konawcy nie jest samo niez∏o˝enie oÊwiadczenia, lecz
niewykazanie braku zaistnienia przes∏anki wyklucze-
nia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Obowiàzkiem ka˝-
dego z wykonawców jest bowiem wykazanie, ˝e ˝aden
inny wykonawca nale˝àcy do tej samej grupy kapita-
∏owej nie z∏o˝y∏ oferty lub wniosku, a je˝eli z∏o˝y∏, ˝e

istniejàce mi´dzy nimi powiàzania nie prowadzà do
zak∏ócenia konkurencji w post´powaniu o udzielenie
zamówienia. Obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia zosta∏
na wykonawców na∏o˝ony jedynie celem usprawnie-
nia weryfikacji ww. okolicznoÊci.

Wobec powy˝szego, je˝eli wykonawca nie nale˝y do
˝adnej grupy kapita∏owej, za prawnie dopuszczalne
i skuteczne nale˝y uznaç z∏o˝enie oÊwiadczenia
w przedmiocie grupy kapita∏owej ju˝ wraz z ofertà lub
wnioskiem o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu.

Je˝eli z treÊci z∏o˝onego oÊwiadczenia b´dzie wprost
wynika∏o, ˝e wykonawca nie nale˝y do ˝adnej grupy
kapita∏owej, wówczas zamawiajàcy nie powinien po-
nownie wzywaç go do przed∏o˝enia analogicznego
oÊwiadczenia. Takie dzia∏anie zamawiajàcego, choç
zgodne z literalnym brzmieniem przepisów, nale˝a∏o-
by uznaç za nazbyt formalistyczne.

Inaczej sytuacja b´dzie wyglàda∏a, je˝eli wykonawca
za∏àczy do oferty oÊwiadczenie na „standardowym”
wzorze, który b´dzie si´ odnosi∏ jedynie do grupy
kapita∏owej wykonawców uczestniczàcych w danym
post´powaniu. Po analizie takiego oÊwiadczenia za-
mawiajàcy mo˝e powziàç wàtpliwoÊç, czy pozostaje
ono aktualne po dniu otwarcia ofert lub wniosków.
Wówczas wezwanie do uzupe∏nienia oÊwiadczenia b´-
dzie uzasadnione.

Je˝eli zatem wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie ju˝
wraz z ofertà, powinien zadbaç o jego treÊç. Nie mo˝-
na równie˝ wykluczyç, ˝e zamawiajàcy b´dzie bardzo
formalistycznie interpretowa∏ przepisy i wezwie wy-
konawc´ do uzupe∏nienia oferty/wniosku.
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P R A W N I K P O D P O W I A D A

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


