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M o˝liwoÊç wspólnego ubiegania si´ o udzie-
lenie zamówienia jest zakorzeniona
w systemie zamówieƒ, ale co wa˝niejsze,

jest dla zamówieƒ publicznych zasadà podstawowà,
niekwestionowanà przez zamawiajàcych i znajdujà-
cà potwierdzenie w orzecznictwie sàdów powszech-
nych oraz Krajowej Izby Odwo∏awczej.

Nie sprzeciwia∏a si´ temu równolegle obowiàzu-
jàca regulacja art. 54 ust. 5 ustawy o dzia∏alno-
Êci leczniczej1, w której mo˝na obecnie upatry-
waç êród∏a ryzyka dla powo∏ywania konsorcjum
w post´powaniach o udzielenie zamówienia pu-

blicznego prowadzonych przez samodzielne
publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej.

STANOWISKO
KRAJOWEJ IZBY ODWO¸AWCZEJ

Sygnalizowane ryzyko nie wynika bynajmniej ze
zmiany stanu prawnego. Jednak istnieje i jest realne,
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Konsorcja w zamówieniach
publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej

Zawarta w art. 23 ust. 1 Prawa zamówieƒ
publicznych norma prawna, zgodnie z którà
wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´
o udzielenie zamówienia, nie wywo∏ywa∏a
dotychczas powa˝niejszych wàtpliwoÊci
zarówno teoretyków, jak i praktyków
zajmujàcych si´ na co dzieƒ tematykà
zamówieƒ publicznych.
GRZEGORZ MATEJCZUK

GRZEGORZ MATEJCZUK
AdwokatzKancelarii Prawnej
Pieróg&Partnerzy;by∏y cz∏onek KIO;
specjalizuje si´ wPrawie zamówieƒ
publicznych,prawie administracyjnym
igospodarczym.

1 Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzia∏alnoÊci leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638), czynnoÊç prawna

majàca na celu zmian´ wierzyciela samodzielnego publicznego

zak∏adu opieki zdrowotnej mo˝e nastàpiç po wyra˝eniu zgody

przez podmiot tworzàcy. Podmiot tworzàcy wydaje zgod´ albo

odmawia jej wydania, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnie-

nia ciàg∏oÊci udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz w oparciu

o analiz´ sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego

publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgod´

wydaje si´ po zasi´gni´ciu opinii kierownika samodzielnego pu-

blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej.
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co pokazuje teza niedawnego wyroku KIO z dnia 14
marca 2017 r.2 w którym Izba uzna∏a, ˝e „z art. 54
ust. 5 ustawy z 2011 r. o dzia∏alnoÊci leczniczej wyni-
ka ustawowe ograniczenie zawierania umów konsor-
cjalnych”3.

Musi zastanawiaç, skàd aktualnie tak restrykcyjne
stanowisko, jakie argumenty majà je uzasadniaç, czy
sà one a˝ tak mocne, aby przeciwstawiaç si´ podsta-
wowemu prawu wykonawców do wspólnego ubiega-
nia si´ o udzielenie zamówienia publicznego. Podj´-
cie w tym temacie rozwa˝aƒ jest tym bardziej zasad-
ne gdy weêmie si´ pod uwag´ fakt, ˝e obie regulacje
– zarówno z art. 23 ust. 1 Pzp, jak i z art. 54 ust. 5
ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej – funkcjonujà w sys-
temie prawnym od lat.

Brzmienie przepisu art. 23 ust. 1 Pzp pozostaje nie-
zmienne od tekstu „pierwotnego” Prawa zamówieƒ
publicznych4, opublikowanego w dniu 9 lutego
2004 r. Podobnie niezmienne pozostaje od tekstu
„pierwotnego” ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej, opu-
blikowanego w dniu 1 czerwca 2011 r., brzmienie
art. 54 ust. 5, przy czym nale˝y pami´taç, ˝e podob-
na regulacja obowiàzywa∏a na gruncie wczeÊniejszej
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej5. Jak wi´c widaç, przez lata przepisy te
wspó∏istnia∏y i nie dochodzi∏o mi´dzy nimi do tak
powa˝nej kolizji, jakiej da∏a ostatnio wyraz Krajowa
Izba Odwo∏awcza w przytoczonym powy˝ej orzecze-
niu.

ART. 54 UST. 5 USTAWY O DZIA¸ALNOÂCI
LECZNICZEJ, A ART. 23 UST. 1 PZP

Wyra˝ona przez KIO teza, zgodnie z którà „z art.
54 ust. 5 ustawy z 2011 r. o dzia∏alnoÊci leczni-
czej wynika ustawowe ograniczenie zawierania
umów konsorcjalnych” zmusza do analizy wza-
jemnej relacji tego przepisu wzgl´dem przepisu
art. 23 ust. 1 Pzp.

Stanowisko sformu∏owane przez Izb´ – w kontekÊcie
funkcjonujàcych w systemie prawnym regu∏ kolizyj-
nych – mo˝na okreÊliç, jako zastosowanie regu∏y lex
specialis derogat legi generali, zgodnie z którà w przy-
padku kolizji mi´dzy przepisami równorz´dnymi

(tak jak w tym przypadku – przepisami rangi usta-
wowej) regu∏a bardziej szczegó∏owa ma pierwszeƒ-
stwo przed regu∏à ogólnà. Izba mówiàc o istniejàcym
w art. 54 ust. 5 ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej
„ustawowym ograniczeniu” stan´∏a wi´c na stano-
wisku, ˝e art. 23 ust. 1 Pzp zawiera ogólnà normà
statuujàcà prawo do wspólnego ubiegania si´
o udzielenie zamówienia, zaÊ wyjàtkiem i przepisem
ograniczajàcym t´ norm´, a co za tym idzie ograni-
czajàcym wynikajàce z tej normy prawo wykonaw-
ców, jest regulacja z art. 54 ust. 5 ww. ustawy.

Powy˝sze stanowisko nale˝y oceniç krytycznie.
Przepis art. 23 ust. 1 Pzp w ogóle nie odsy∏a
w swoim brzmieniu do art. 54 ust. 5 ustawy
o dzia∏alnoÊci leczniczej, w szczególnoÊci nie za-
wiera wyra˝enia „z zastrze˝eniem”.

Jest to powszechnie stosowana w aktach prawnych
metoda okreÊlania wzajemnych relacji mi´dzy prze-
pisami, przy czym obecnie wskazuje si´ w zasadach
Dobrych praktyk legislacyjnych, ˝e „je˝eli istnieje
koniecznoÊç sformu∏owania „zastrze˝enia” wy∏àcz-
nie w celu poinformowania adresata, ˝e w innym
przepisie sformu∏owano wyjàtek od normy, u˝ywa
si´ wyra˝enia „z wyjàtkiem”. Natomiast, je˝eli ist-
nieje koniecznoÊç sformu∏owania „zastrze˝enia” wy-
∏àcznie w celu poinformowania adresata, ˝e w innym
przepisie sformu∏owano uszczegó∏owienie normy,
u˝ywa si´ wyra˝enia „z uwzgl´dnieniem”6.

Brak wyraênej woli ustawodawcy, co do ograniczenia
stosowania normy prawnej z art. 23 ust. 1 Pzp, prze-
mawia przeciwko tezie ww. wyroku KIO. Trudno
tak˝e znaleêç argumenty, które uprawnia∏yby Izb´
do przyj´cia, ˝e w relacji art. 23 ust. 1 Pzp i art. 54
ust. 5 ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej zachodzi

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

2 Sygn. akt KIO 353/17.
3 èród∏o: LEX/el – LEX nr 2258073.
4 Tekst pierwotny ustawy opublikowany w Dz. U. z 2004 r., Nr

19, poz. 177.
5 Vide: art. 53 ust. 6 ustawy, zmieniony przez art. 1 pkt 1 usta-

wy z dnia 22 paêdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o zak∏adach

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 230, poz. 1507).
6 http://www.rcl.gov.pl/dpl
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przypadek tzw. derogacji milczàcej. Jak wskazuje si´
w orzecznictwie „w polskim systemie prawnym wy-
∏àczanie stosowania norm prawnych odbywa si´ nie
tylko poprzez wyra˝enie w tym zakresie w sposób
wyraêny woli przez ustawodawc´, np. w drodze sto-
sownej normy derogacyjnej, ale tak˝e niejednokrot-
nie ustawodawca pos∏uguje si´ tzw. derogacjà mil-
czàcà, podstaw´ której stanowià regu∏y kolizyjne,
w tym i regu∏a lex specialis derogat legi generali. Stoso-
wanie norm prawnych uwarunkowane jest równie˝
dyrektywami wyk∏adni przepisów prawa oraz regu-
∏ami wnioskowaƒ prawniczych”7.

Pola do polemiki z tezà wyroku KIO 353/17 nie u∏a-
twia uzasadnienie tego rozstrzygni´cia, gdzie dla tak
daleko idàcej tezy o ustawowym ograniczeniu za-
wierania umów konsorcjum, Izba nie przedstawi∏a
pog∏´bionej argumentacji prawnej, zw∏aszcza w kie-
runku podstaw do zastosowania konstrukcji tzw.
derogacji milczàcej.

STANOWISKO SÑDU NAJWY˚SZEGO

Warto podkreÊliç, ˝e omawiane zagadnienie
wa˝noÊci umowy konsorcjum by∏o ju˝ przed-
miotem rozwa˝aƒ Sàdu Najwy˝szego, do któ-
rych zresztà Izba nawiàza∏a w uzasadnieniu ana-
lizowanego wyroku.

W istocie to w∏aÊnie orzeczenie Sàdu Najwy˝szego
z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt I CSK 486/158, da-
∏o dopiero asumpt do tego, aby w post´powaniach
prowadzonych przez samodzielne publiczne zak∏ady
opieki zdrowotnej oceniaç umowy konsorcjum przez
pryzmat art. 54 ust 5 ustawy o dzia∏alnoÊci leczni-
czej. Pokazuje to przy okazji, w jak istotny sposób
mo˝e zmieniç si´ postrzeganie norm prawnych – po-
mimo braku zmiany stanu prawnego – skoro orze-
czenie Sàdu Najwy˝szego zapad∏o w 2016 r., a wcze-
Êniej przez wiele lat równoleg∏ego obowiàzywania
art. 23 ust. 1 Pzp oraz art. 54 ust. 5 ustawy o dzia∏al-
noÊci leczniczej, ani zamawiajàcy, ani co do zasady
orzecznictwo Krajowej Izby Odwo∏awczej, nie dopa-
trywa∏o si´ niewa˝noÊci umowy konsorcjum, ani
podstaw, by z∏o˝ona przez konsorcjum oferta podle-
ga∏a odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8
Pzp, zgodnie z którym zamawiajàcy odrzuca ofert´,

je˝eli jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepi-
sów9.

W orzecznictwie KIO mo˝na wr´cz odnaleêç orzecze-
nia, w których Izba prezentowa∏a stanowisko, i˝
„umowa konsorcjum ma charakter dokumentu re-
gulujàcego podzia∏ wewn´trznych obowiàzków po-
mi´dzy jego cz∏onkami i nie jest elementem oÊwiad-
czenia skierowanego wobec zamawiajàcego”10, oraz,
˝e „przepis art. 23 ust. 4 Pzp, ani ˝aden inny przepis
Pzp, nie zezwala zamawiajàcemu na modelowanie
postanowieƒ umownych, które majà byç zawarte
w umowie o wspó∏pracy zawieranej pomi´dzy wyko-
nawcami wspólnie ubiegajàcymi si´ o udzielenie za-
mówienia. Kszta∏towanie treÊci takiej umowy jest
prawem wy∏àcznie stron umowy, w tym przypadku
wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamó-
wienia, a nie zamawiajàcego, który nie jest upraw-
niony do ingerowania w jej treÊç”11.

PODMIOTOWA NIEDOPUSZCZALNOÂå
KONTRAKTOWANIA

Powa˝ne wàtpliwoÊci budzi kolejna teza oma-
wianego wyroku KIO, i˝ „oferta z∏o˝ona przez
wykonawców, których wspólne ubieganie si´
o udzielenie zamówienia jest niedopuszczalne,
dotkni´ta jest sankcjà niewa˝noÊci bezwzgl´d-
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7 Przyk∏adowo: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 18 listopada

2014 r., sygn. akt II SA/Bd 825/14.
8 Warto odnotowaç krytyczne g∏osy piÊmiennictwa, w których

podnosi si´, ˝e stanowisko SN budzi du˝e wàtpliwoÊci co do je-

go zgodnoÊci z literalnym brzmieniem oraz celem art. 54 ust. 5

ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej – tak: prof. dr hab. Marek Szy-

d∏o w artykule pt. „Konsorcja wykonawców realizujàcych zamó-

wienia publiczne dla SPZOZ”, wyd. Zamawiajàcy, styczeƒ–luty

2017.
9 Jako wyjàtek nale˝y przywo∏aç wyrok KIO z dnia 29 kwietnia

2014 r., sygn. akt KIO 732/14, który zosta∏ jednak skutecznie

zakwestionowany skargà i zmieniony wyrokiem Sàdu Okr´go-

wego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt XIX Ga

406/14.
10 tak: wyrok KIO z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt KIO 983/15.
11 Tak: wyrok KIO z dnia 19 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO

749/13.
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nej (art. 58 § 1 Kc), gdy˝ sanowanie podmioto-
wej niedopuszczalnoÊci kontraktowania w tej
sytuacji nie jest mo˝liwe”.

Teza o „podmiotowej niedopuszczalnoÊci kontrakto-
wania” sk∏ania do wniosku, ˝e u podstaw niewa˝no-
Êci samej oferty spoczywa niewa˝noÊç umowy kon-
sorcjum. Izba da∏a temu zresztà wyraz w uzasadnie-
niu w ww. wyroku, wskazujàc, ˝e „JeÊli czynnoÊci
ju˝ w momencie swego „rodzenia si´” mia∏y na celu
obejÊcie ustawy, sà niewa˝ne (wyrok SN z 5 kwietnia
2007 r. w sprawie II CSK 533/06). Skoro zawarcie
umowy konsorcjum, jak i z∏o˝enie oferty przez od-
wo∏ujàcych si´ wykonawców mia∏o na celu obejÊcie
zakazu zawartego w art. 54 ust. 5 ustawy o dzia∏al-
noÊci leczniczej, Izba uzna∏a, ˝e zamawiajàcy zasad-
nie odrzuci∏ ofert´ odwo∏ujàcego na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 8 Pzp”. W konsekwencji Izba uzna∏a, ˝e
tak˝e umowa konsorcjum, a nie tylko z∏o˝enie ofer-
ty, jest czynnoÊcià majàcà na celu obejÊcie ustawy.
Zgodnie zaÊ z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, czyn-
noÊç prawna sprzeczna z ustawà albo majàca na ce-
lu obejÊcie ustawy jest niewa˝na.

Powstaje tu pewnego rodzaju paradoks. Odwo∏anie
na czynnoÊç odrzucenia oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 8 Pzp, musi zostaç z∏o˝one przez konsor-
cjum12. Je˝eli Izba stwierdza niewa˝noÊç umowy
konsorcjum, jako czynnoÊci majàcej na celu obejÊcie
ustawy, to przesàdza, ˝e umowa ta nie wywo∏uje
˝adnych skutków prawnych, w tym przesàdza, ˝e
konsorcjum w ogóle nie powstaje, skoro akt je kreu-
jàcy jest od poczàtku czynnoÊcià niewa˝nà. Jak
wskazuje si´ w doktrynie „niewa˝noÊç, o której mo-
wa w art. 58 § 1 Kc, jest niewa˝noÊcià bezwzgl´dnà,
co oznacza, ˝e czynnoÊç prawna nie wywo∏uje ˝ad-
nych skutków w sferze cywilnoprawnej. Stan nie-
wa˝noÊci z przyczyn wskazanych w komentowanym
przepisie powstaje z mocy samego prawa (ipso iure)
i datuje si´ od poczàtku (ab initio, ex tunc), tzn. od
chwili dokonania czynnoÊci”13.

JednoczeÊnie Izba wydaje wyrok wzgl´dem odwo∏u-
jàcego, którym jest konsorcjum wykonawców wspól-
nie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. Nie odmawia konsorcjum legitymacji pro-
cesowej, a jednoczeÊnie podnosi argument, ˝e czyn-

noÊç, która leg∏a u podstaw jego utworzenia, jest od
momentu „rodzenia si´” czynnoÊcià niewa˝nà. Do-
chodzi do swoistego dualizmu. Odwo∏anie wnosi
konsorcjum, które na koƒcu post´powania odwo-
∏awczego „dowiaduje si´”, ˝e nie istnieje ju˝ od mo-
mentu zawarcia umowy.

PRZES¸ANKI NIEWA˚NOÂCI
UMOWY KONSORCJUM

Abstrahujàc jednak od powy˝szej wàtpliwoÊci natu-
ry procesowej, w celu dojÊcia do wniosku o niewa˝-
noÊci oferty z∏o˝onej przez konsorcjum Izba musia∏a
wczeÊniej przyjàç wniosek o niewa˝noÊci samej
umowy konsorcjum, przy czym podstawy tej niewa˝-
noÊci nie wywiod∏a z art. 54 ust. 6 ustawy o dzia∏al-
noÊci leczniczej, lecz z art. 58 § 1 Kc. Jest to ocena
niezrozumia∏a. Przepisy art. 54 ust. 5 i 6 ww. ustawy
wspó∏tworzà jednà norm´ prawnà. Nie ma potrzeby,
a nawet podstaw prawnych, aby odwo∏ywaç si´ do
art. 58 § Kc.

Co przy tym istotne, ustawodawca nie wprowa-
dzi∏ zasady, ˝e czynnoÊç prawna majàca na celu
zmian´ wierzyciela publicznego zak∏adu opieki
zdrowotnej jest z mocy prawa niewa˝na.

Przepis art. 54 ust. 5 ustawy o dzia∏alnoÊci leczniczej
stanowi jedynie, ˝e czynnoÊç taka – je˝eli faktycznie
ma miejsce – mo˝e nastàpiç po wyra˝eniu zgody
przez podmiot tworzàcy. W dalszej cz´Êci tego prze-
pisu ustawodawca okreÊli∏ okolicznoÊci, jakie nale˝y
wziàç pod uwag´ przy wyra˝eniu bàdê odmowie
wyra˝enia zgody, jak równie˝ wprowadzi∏ wymóg

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

12 Jak wskazano przyk∏adowo w wyroku KIO z dnia 29 wrzeÊnia

2014 r. „Gdy ofert´ z∏o˝yli wykonawcy dzia∏ajàcy wspólnie (kon-

sorcjum), uprawnienie do wniesienia odwo∏ania wobec czynno-

Êci podj´tych przez zamawiajàcego przys∏uguje wy∏àcznie

wszystkim tym podmiotom dzia∏ajàcym, tak jak przy z∏o˝eniu

oferty, wspólnie. Niedopuszczalnym jest, aby odwo∏anie wniós∏

wy∏àcznie we w∏asnym imieniu jeden tylko cz∏onek konsor-

cjum”.
13 Por. Kidyba Andrzej (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I.

Cz´Êç ogólna, wyd. II, wraz z powo∏anym tam orzecznictwem

i doktrynà; opublikowano: WKP 2012.
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zasi´gni´cia opinii kierownika samodzielnego pu-
blicznego zak∏adu opieki zdrowotnej. Dopiero, gdy
warunki te zostanà naruszone, aktualizuje si´ nie-
wa˝noÊç czynnoÊci prawnej, o czym przesàdza
brzmienie art. 54 ust. 6 ustawy. Nie mo˝na wi´c sto-
sowaç w tym przypadku art. 58 § 1 Kc, gdy˝ po
pierwsze ustawa o dzia∏alnoÊci leczniczej zawiera sa-
moistnà podstaw´ stwierdzenia niewa˝noÊci, a po
drugie – aby mówiç o niewa˝noÊci czynnoÊci,
wpierw musi dojÊç do naruszenia wymogów okreÊlo-
nych w art. 54 ust. 5 tej ustawy.

Powy˝sze pot´guje wàtpliwoÊci wzgl´dem stanowi-
ska Izby przedstawionego w sprawie KIO 353/17.
Z uzasadnienia tego wyroku nie wynika, aby pod-
miot tworzàcy odmówi∏ zgody na czynnoÊç prawnà
majàcà na celu zmian´ wierzyciela (nawet je˝eli
przyjàç, ˝e umowa konsorcjum mog∏a zostaç w tym
przypadku uznana za takà w∏aÊnie czynnoÊç). Nie
ma równie˝ ˝adnej wzmianki, aby zosta∏a zasi´-
gni´ta opinia kierownika samodzielnego publiczne-
go zak∏adu opieki zdrowotnej. Z pewnoÊcià o braku
zgody, czy o spe∏nieniu wymogu zasi´gni´cia tej
opinii nie mo˝e Êwiadczyç decyzja zamawiajàcego
o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
8 Pzp, uzasadniona jedynie wnioskiem o niewa˝no-
Êci umowy konsorcjum. Podj´cie decyzji o zgodzie
lub odmowie jej wydania wymaga bowiem wzi´cia
pod uwag´ koniecznoÊci zapewnienia ciàg∏oÊci
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz uwzgl´d-
nienia analizy sytuacji finansowej i wyniku finan-
sowego samodzielnego publicznego zak∏adu opieki
zdrowotnej za rok poprzedni, jak równie˝ zasi´gni´-
cia opinii.

Determinantà stanowiska Izby z wyroku KIO 353/17
jest w zasadzie poglàd wyra˝ony w zasygnalizowa-
nym wczeÊniej wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn.
akt I CSK 486/15, w którym Sàd Najwy˝szy stwier-
dzi∏, ˝e „nie jest dopuszczalne zawarcie umowy kon-
sorcjum nie w celu wspólnej realizacji zobowiàzaƒ
wynikajàcych z umowy podstawowej, tylko w celu
uzyskania uprawnieƒ do wierzytelnoÊci nale˝nej z ty-
tu∏u wykonania Êwiadczeƒ z tej umowy wy∏àcznie
przez jednego z uczestników konsorcjum. Prowadzi
to do faktycznego obrotu wierzytelnoÊciami pod
„przykryciem” umowy konsorcjalnej i narusza obo-

wiàzek okreÊlony w art. 54 ust. 5 ustawy z 2011 r.
o dzia∏alnoÊci leczniczej. Umowa konsorcjum mo˝e
prowadziç do zmiany wierzyciela w rozumieniu art.
54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia∏al-
noÊci leczniczej, wymagajàcej zgody organu tworzà-
cego publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej”.

Nie mo˝na jednak traciç z pola widzenia, ˝e poglàd
ten zosta∏ wyra˝ony w szczególnych okolicznoÊciach,
na co zwróci∏ uwag´ Sàd Najwy˝szy wskazujàc, ˝e
„w rozpoznawanej sprawie ma si´ do czynienia z ko-
lejnà z ponad dwudziestu spraw rozpatrywanych
przez Sàd Najwy˝szy z powództwa (…). WÊród do-
tychczasowych spraw, koƒczàcych si´ niekorzystnie
dla powoda (…) w kilkunastu sprawach chodzi∏o
o prób´ obejÊcia zakazu wynikajàcego z wymienio-
nych przepisów przez zastosowanie por´czenia (…),
w kilku – przez zastosowanie gwarancji zap∏aty (…),
a w dwóch – konstrukcji przekazu (…). Nie uzysku-
jàc oczekiwanego przez siebie rozstrzygni´cia powód
si´gnà∏ po kolejny Êrodek prawny, tym razem po
umow´ konsorcjum”.

Analiza uzasadnienia przywo∏anego wyroku SN po-
kazuje, z jak skrajnym przypadkiem mierzy∏ si´ Sàd
i z jak pozornà, wr´cz instrumentalnà umowà mia∏
do czynienia. Powinno to sk∏aniaç do refleksji, ˝e te-
zy uzasadnienia tego wyroku nie tworzà nowej zasa-
dy prawnej, a samo orzeczenie ma charakter bardziej
incydentalny, b´dàc w istocie próbà postawienia „ta-
my” dla praktyki jednej firmy.

WÑTPLIWOÂCI DOTYCZÑCE WYROKU SN

OkolicznoÊci te powinny sk∏aniaç do wywa˝one-
go i ostro˝nego stosowania w innych sprawach
poglàdu wyra˝onego przez Sàd Najwy˝szy.
Mo˝na bowiem przedstawiç szereg argumentów
natury prawnej, przemawiajàcych przeciwko
przyj´tej w tym wyroku wyk∏adni.

Umowa konsorcjum zawierana jest przed zawarciem
umowy z zamawiajàcym. Nie mo˝e wskutek tej
umowy dojÊç tym samym do zmiany wierzyciela,
gdy˝ nie ma jeszcze w ogóle stosunku obligacyjnego.
Je˝eli dojdzie ju˝ do zawarcia umowy z zamawiajà-
cym to jej stronà sà wszyscy cz∏onkowie konsorcjum.
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Zmiana wierzyciela, przyk∏adowo na jednego tylko
cz∏onka konsorcjum, wymaga∏aby aneksu do umo-
wy, a wi´c zgody zamawiajàcego. Nast´pnie, celem
samego przepisu art. 54 ust. 5 ustawy o dzia∏alnoÊci
leczniczej jest wyeliminowanie sytuacji, w której sa-
modzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej jest
zaskakiwany innym wierzycielem ni˝ ten, z którym
zawar∏ umow´.

Jak przyk∏adowo wskazano w wyroku Sàdu Apela-
cyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r.14 „ce-
lem ustawodawcy natomiast by∏o wyeliminowanie
sytuacji, w której w wyniku dokonania okreÊlonej
czynnoÊci prawnej pojawi si´ nowy wierzyciel zak∏a-
du opieki zdrowotnej dochodzàcy nale˝noÊci wyni-
kajàcej z pierwotnie zawartej umowy”. W przypadku
umowy zawartej z konsorcjum, po przeprowadzeniu
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego,
w ogóle nie pojawia si´ nowy wierzyciel. Do tego
przepisy Kodeksu cywilnego regulujà sytuacj´ soli-
darnoÊci wierzycieli, stanowiàc o tym, ˝e d∏u˝nik
mo˝e spe∏niç Êwiadczenie do ràk jednego z kilku
wierzycieli (je˝eli nawet by przyjmowaç, ˝e konsor-
cjum nie jest jednym wierzycielem, lecz zbiorem kil-
ku wierzycieli), a przez zaspokojenie któregokolwiek
z wierzycieli d∏ug wygasa wzgl´dem wszystkich (art.
3671 Kc). Ponadto, w myÊl art. 367 § 2 Kc, d∏u˝nik
mo˝e spe∏niç Êwiadczenie, wed∏ug swego uznania,
do ràk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. Jed-
nak˝e w razie wytoczenia powództwa przez jednego
z wierzycieli d∏u˝nik powinien spe∏niç Êwiadczenie
do jego ràk (art. 367 § 2 Kc). W przypadku solidar-
noÊci wierzycieli, nawet w sytuacji wytoczenia po-
wództwa przez jednego z nich, i tak trudno wyobra-
ziç sobie mo˝liwoÊç zmiany wierzyciela, zw∏aszcza,
gdy zachodzi∏by przypadek wspó∏uczestnictwa ko-
niecznego (art. 195 § 1 Kpc).

Przeciwko umowie konsorcjum nie powinny te˝
przemawiaç, a tym bardziej przesàdzaç o jej niewa˝-
noÊci, postanowienia przewidujàce mo˝liwoÊç uzy-
skania przez jednego z konsorcjantów od drugiego
konsorcjanta zap∏aty za zrealizowane dostawy,
w przypadku, gdy zamawiajàcy nie wywiàzuje si´
w terminie ze swoich zobowiàzaƒ. W tym samym
wyroku I CSK 486/15, Sàd Najwy˝szy wskaza∏ bo-
wiem, ˝e „zobowiàzania nale˝y wykonywaç i je˝eli

zawar∏o si´ umow´ dwustronnie zobowiàzujàcà, to
wykonanie Êwiadczenia przez jednà stron´ wymaga
zrealizowania Êwiadczenia tak˝e przez drugà stron´.
Nie mo˝na wi´c aprobowaç nagminnego zjawiska
nie wykonywania przez publiczne zak∏ady opieki
zdrowotnej Êwiadczeƒ pieni´˝nych za dostawy lub
us∏ugi Êwiadczone przez kontrahentów, mimo ˝e
zak∏ady te nie otrzymujà wystarczajàcych Êrodków
bud˝etowych na swojà dzia∏alnoÊç i tym t∏umaczà
swoje zad∏u˝enie”.

Wobec takiego stanu rzeczà naturalnà jest to,
˝e wykonawcy muszà poszukiwaç rozwiàzaƒ za-
bezpieczajàcych ich przed s∏abà kondycjà finan-
sowà partnera umowy, w szczególnoÊci przed
ryzykiem nie otrzymania w terminie p∏atnoÊci.

Skoro realia, w jakich funkcjonujà szpitale nara˝ajà
przedsi´biorców na nieterminowà zap∏at´, to trudno
czyniç konsorcjantom zarzuty, ˝e podejmujà dzia∏a-
nia w celu wyeliminowania tego ryzyka. Sà to przy
tym rozwiàzania, które powinny byç kwalifikowane
jako postanowienia umowne o charakterze we-
wn´trznym, obowiàzujàce tylko mi´dzy cz∏onkami
konsorcjum i nie majàce wp∏ywu na sytuacj´ prawnà
zamawiajàcego. Takie zachowanie wykonawców po-
dyktowane jest racjonalnà gospodarkà, mo˝e s∏u˝yç
terminowej realizacji zobowiàzaƒ wzgl´dem zama-
wiajàcego, ochronie przed na∏o˝eniem kar przez za-
mawiajàcego za nie wykonanie zobowiàzania, jak
równie˝ ochronie przed karami ze strony dostawców
produktów dostarczanych zamawiajàcemu, czy
wreszcie mogà s∏u˝yç wyeliminowaniu ryzyka utraty
wiarygodnoÊci biznesowej.

W prostym przyk∏adzie, je˝eli cz∏onkowie konsor-
cjum realizujàc zamówienie na rzecz SPZOZ muszà
jednoczeÊnie regulowaç nale˝noÊci zwiàzane z re-
alizacjà tego zamówienia na rzecz dostawców, spe-
dytorów, producentów, dystrybutorów, etc., to brak
terminowej p∏atnoÊci ze strony zamawiajàcego na-
ra˝a wykonawców w sposób podwójny – z jednej
strony wzgl´dem tych podmiotów trzecich, a z dru-
giej strony wzgl´dem zamawiajàcego, gdy˝ wyko-
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14 Sygn. akt VI ACa 556/16.
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nawca raz spóêniajàc si´ z zap∏atà na rzecz tych
podmiotów, mo˝e mieç trudnoÊci z dokoƒczeniem
bàdê terminowà realizacjà pozosta∏ej cz´Êci zamó-
wienia.

W istocie tego rodzaju postanowienia umowy
konsorcjum s∏u˝à interesom zamawiajàcego, po-
zwalajàc na terminowà i niezak∏óconà dostaw´
wymaganych przez niego produktów. Brak jest
przekonujàcych podstaw, aby zapisy te trakto-
waç jako przesàdzajàce o wy∏àcznie finansowym
charakterze konsorcjum, czy odmawiaç im
zwiàzku z realizacjà zamówienia.

Tego rodzaju uregulowania wzajemnych stosunków
mi´dzy konsorcjantami znajdujà swoje uzasadnienie
w gospodarczych i ekonomicznych podstawach, sta-
nowiàc w istocie odpowiedê na istniejàce realia
wspó∏pracy z SPZOZ, i wià˝àce si´ z tà wspó∏pracà
ryzyka gospodarcze. Nie mogà same w sobie Êwiad-
czyç o pozornoÊci umowy konsorcjum, w tym o tym,
˝e jej celem jest wy∏àcznie doprowadzenie do „zmia-
ny wierzyciela”.

Podobnie, nie przekonuje podniesiony w wyroku
KIO 353/17 argument, ˝e jeden cz∏onek konsorcjum
móg∏ zrealizowaç samodzielnie dostaw´ na rzecz
zamawiajàcego. Nie powinno odmawiaç si´ konsor-
cjantom prawa do uregulowania ich wewn´trznych
relacji, w tym prawa do roz∏o˝enia okreÊlonych obo-
wiàzków. Nie sposób znaleêç przepisu, który faktycz-
nie narzuca∏by konsorcjantom, taki a nie inny po-
dzia∏ obowiàzków.

Przyk∏adowo, konsorcjant mo˝e nie byç zaintereso-
wany wykonywaniem wszystkich czynnoÊci wspo-
magajàcych czy obs∏ugujàcych sam proces dostawy.
Wbrew pozorom, przyjmowanie zleceƒ, czynnoÊci
ksi´gowe, rozliczenia, etc. przysparzajà ogromu pra-
cy i powierzenie ich jednemu cz∏onkowi konsorcjum
wcale nie Êwiadczy o niewa˝noÊci umowy, lecz jest
wyrazem racjonalnego podzia∏u obowiàzków, które
i tak muszà zostaç wykonane w trakcie wspó∏pracy
z zamawiajàcym. W orzecznictwie podkreÊla si´ przy
tym, ˝e „zwykle motywem utworzenia konsorcjum
jest du˝y rozmiar i wysokie koszty przedsi´wzi´cia
gospodarczego, nie oznacza to jednak warunku, aby

˝adna ze stron konsorcjum nie by∏a w stanie samo-
dzielnie zrealizowaç danego przedsi´wzi´cia (…)
Istotnie, bywa tak niejednokrotnie, czasem jednak
wystarczajàcym motywem utworzenia konsorcjum
jest ch´ç roz∏o˝enia ryzyka zwiàzanego z danym
przedsi´wzi´ciem gospodarczym”15.

KONKLUZJE

Argument o mo˝liwoÊci samodzielnego zrealizo-
wania zamówienia przez jednego z konsorcjan-
tów pozostaje w kolizji z ideà dopuszczenia
mo˝liwoÊci ubiegania si´ o udzielenie zamówie-
nia przez wykonawców dzia∏ajàcych w formie
konsorcjum.

Wykonawca, który nie posiada zezwolenia na obrót
lekami, nigdy nie mia∏by mo˝liwoÊci wzi´cia udzia∏u
w post´powaniach przetargowych prowadzonych
przez SPZOZ. Poprzez zawarcie konsorcjum z pod-
miotem posiadajàcym wymagane zezwolenie, mo˝li-
woÊç ta otwiera si´ tak˝e dla innych podmiotów,
a wi´c zostaje w ca∏oÊci zachowane i wype∏nione ra-
tio legis art. 23 ust. 1 Pzp.

Nale˝y oczywiÊcie przeciwdzia∏aç obrotowi wierzy-
telnoÊciami wobec publicznych zak∏adów opieki
zdrowotnej. Nie powinno to jednak prowadziç do po-
zbawiania wykonawców wspólnie ubiegajàcych si´
o udzielenie zamówienia mo˝liwoÊci konkurowania
w przetargu, zw∏aszcza, ˝e wykonawcy ci podlegajà
tak˝e ochronie wynikajàcej z zasady swobody umów,
jak równie˝ konstytucyjnego prawa do swobody
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Sama konstrukcja niewa˝noÊci umowy konsorcjum,
jako czynnoÊci majàcej zmierzaç do zmiany wierzy-
ciela, nie musi byç powielana za Sàdem Najwy˝-
szym. W przypadku zaÊ stosowania tej konstrukcji,
pomimo szeregu wàtpliwoÊci natury prawnej, co do
s∏usznoÊci przyj´tej wyk∏adni, wydaje si´, ˝e powin-
no to zostaç ograniczone do skrajnych i szczególnie
wyjàtkowych sytuacji.

15 Tak: wyrok Sàdu Okr´gowego w Warszawie z dnia 8 paê-

dziernika 2015 r., sygn. akt IV C 450/15.
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