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UZUPE¸NIENIE JEDZ

JesteÊmy w trakcie oceny ofert. Wykonawca za-
∏àczy∏ do oferty kompletny JEDZ, w którym jed-
nak nie uzupe∏ni∏ oÊwiadczenia o podstawach do
wykluczenia o charakterze krajowym (tak/nie)
w cz´Êci III.D formularza. Zamawiajàcy wezwa∏
o uzupe∏nienie JEDZ w zwiàzku z tym brakiem.
W odpowiedzi na wezwanie wykonawca za∏àczy∏
niekompletny formularz JEDZ tj. tylko cz´Êç III
oraz stron´ identyfikujàcà wykonawc´. Na ka˝-
dej stronie widnia∏ podpis wykonawcy, brakowa-
∏o jednak daty. Czy mo˝emy uznaç uzupe∏nienie
za z∏o˝one prawid∏owo? Czy wykonawca powi-
nien by∏ z∏o˝yç kompletny, poprawiony JEDZ?

Je˝eli przes∏any dokument identyfikuje wykonawc´
oraz zawiera brakujàce oÊwiadczone w cz´Êci III
D nale˝y zweryfikowaç czy oÊwiadczenie to zosta∏o
podpisane przez osob´ upowa˝nionà do reprezenta-
cji wykonawcy. Przyjmujàc, ˝e tak, nale˝y uznaç, i˝
wykonawca z∏o˝y∏ dokument w zakresie obj´tym
wezwaniem.

Nie widz´ koniecznoÊci z∏o˝enia ponownie ca∏ego
dokumentu JEDZ skoro w pozosta∏ym zakresie by∏
on prawid∏owy, a z∏o˝ony fragment nie budzi wàtpli-
woÊci co do podmiotu wykonawcy i zakresu oÊwiad-
czenia. Zamawiajàcy bowiem posiada – bioràc pod
uwag´ JEDZ z∏o˝ony do oferty – JEDZ wymagany
przepisami oraz SIWZ. Niez∏o˝enie w ramach uzu-
pe∏nienia stron ju˝ uprzednio prawid∏owo wype∏nio-
nych stanowi w tej sytuacji kwesti´ czysto formalnà,
bez znaczenia dla wyniku oceny podmiotowej wyko-
nawcy.

Z pytania wynika, ˝e wàtpliwoÊci budzi∏ brak daty
na stronach JEDZ, przed∏o˝onych w ramach uzupe∏-
nienia. W mojej ocenie data zawarta w oÊwiadczeniu
nie stanowi elementu oÊwiadczenia, który ma klu-
czowy wp∏yw na z∏o˝one przez wykonawc´ oÊwiad-
czenia wiedzy, zawarte w JEDZu. Brak tej daty nie
stanowi wi´c przeszkody w przyj´ciu dokumentu
JEDZ za prawid∏owy.

Na poparcie prezentowanego stanowiska przywo-
∏uj´ wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej, wydany
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w dniu 10 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. KIO
172/17, w którym Izba stwierdzi∏a, ˝e „nie zosta∏o
skonkretyzowane, jak nale˝y odczytywaç dat´ na
tym dokumencie – oÊwiadczeniu JEDZ – jako dat´
potwierdzenia oÊwiadczenia wiedzy zawartego we
wst´pnym oÊwiadczeniu, czy te˝ jako dat´ sporzà-
dzenia dokumentu. Obowiàzujàcy przepis (art. 26
ust. 3 ustawy) wskazuje jedynie, ˝e dokumenty mu-
szà zostaç uzupe∏nione w terminie okreÊlonym
przez Zamawiajàcego, co w ocenie Izby pozwala na
twierdzenie, ˝e regulacja nie stanowi ˝adnej wy-
tycznej dla okreÊlenia daty w oÊwiadczeniu JEDZ.
Zestawiajàc zatem ze sobà powy˝szà argumentacj´
Izba dochodzi do przekonania, ˝e data zawarta
w oÊwiadczeniu nie stanowi ˝adnej determinanty,
która mia∏aby wp∏yw na z∏o˝one przez wykonawc´
oÊwiadczenia wiedzy zawarte w JEDZ. (…) Przecho-
dzàc do uzupe∏nienia oÊwiadczenia JEDZ na wezwa-
nie Zamawiajàcego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,
w ocenie Izby – przy uwzgl´dnieniu powy˝szej ar-
gumentacji – mo˝na uznaç, ˝e niezale˝nie od tego,
jakà datà b´dzie opatrzony dokument, to oÊwiadcze-
nia z∏o˝one sà – co wynika z przepisów – zawsze na
dzieƒ sk∏adania ofert/wniosków. Bowiem to nie da-
ta zawarta w oÊwiadczeniu JEDZ stanowi o aktual-
noÊci tego oÊwiadczenia (oÊwiadczeƒ zawartych
w poszczególnych cz´Êciach JEDZ) na dany mo-
ment, a przepis ustawy, który jasno i jednoznacznie
precyzuje, ˝e oÊwiadczenia sà aktualne na dzieƒ
sk∏adania ofert /wniosków”.

WOLNA R¢KA CZY NEGOCJACJE
BEZ OG¸OSZENIA

PrzeprowadziliÊmy post´powanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego. W terminie sk∏adania ofert nie
wp∏yn´∏a ˝adna oferta. Czy w tym stanie fak-
tycznym zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówie-
nia po przeprowadzeniu nowego post´powania
w trybie zamówienia z wolnej r´ki czy te˝ powi-
nien skorzystaç z trybu negocjacje bez og∏osze-
nia?

W przedstawionym stanie faktycznym zamawiajàcy,
który nie zamierza dokonywaç istotnych zmian

w warunkach zamówienia, mo˝e wszczàç nowe po-
st´powanie w trybach niekonkurencyjnych tj. ne-
gocjacji bez og∏oszenia na podstawie art. 62 ust. 1
pkt 1 Pzp lub zamówienia z wolnej r´ki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. Obie przywo∏ane przes∏anki
dopuszczajà udzielenie zamówienia w trybie nego-
cjacyjnym, je˝eli w post´powaniu prowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne
oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y
w istotny sposób zmienione.

Skoro zatem zamawiajàcy mo˝e w sposób legalny
skorzystaç z obu tych trybów wybór, z którego z tych
trybów skorzysta nale˝y do dyskrecjonalnej w∏adzy
zamawiajàcego. To on jako gospodarz post´powania
powinien oceniç, który tryb b´dzie najw∏aÊciwszy
dla osiàgni´cia celu jakim jest udzielenie danego
zamówienia. Mimo, ˝e kluczowymi zasadami pro-
wadzenia post´powaƒ o udzielenie zamówienia pu-
blicznego sà zasady równego traktowania i uczciwej
konkurencji, nie mo˝na przypisaç Pzp regu∏y czy
obowiàzku skorzystania z trybu bardziej konkuren-
cyjnego.

Z analizy art. 10 ust. 2 Pzp wprost wynika, ˝e dla
skorzystania z innego ni˝ podstawowe tryby udziela-
nia zamówieƒ publicznych jest spe∏nienie przes∏anek
wyraênie okreÊlonych w przepisach. Istotne jest za-
tem spe∏nienie warunków danej przes∏anki i tylko tej
przes∏anki.

Przes∏anki zastosowania trybów szczególnych zazwy-
czaj nie wy∏àczajà mo˝liwoÊci zastosowania trybu
podstawowego lub bardziej konkurencyjnego. Je˝eli-
by zamawiajàcy, korzystajàc z trybu mniej konkuren-
cyjnego musia∏ wykazywaç, ˝e niemo˝liwe by∏o za-
stosowanie trybu konkurencyjnego, w praktyce nie
mo˝na by∏oby skorzystaç ze znacznej cz´Êci trybów
np. licytacji elektronicznej, zapytania o cen´. Taki
obowiàzek ustawodawca przewidzia∏ jedynie w za-
kresie przes∏anki art. 67 ust. 1 pkt 3 i art. 62 ust. 1
pkt 4 Pzp (przes∏anka pilnoÊci udzielenia zamówie-
nia). Oznacza to, ˝e sam zamawiajàcy decyduje,
z którego trybu wÊród mu dost´pnych skorzysta i jest
uprawniony w tym przypadku do udzielenia zamó-
wienia w trybie zamówienia z wolnej r´ki.
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DOSTAWA SPRZ¢TU
INNEGO PRODUCENTA

Po zawarciu umowy na dostaw´ drukarek wyko-
nawca oÊwiadczy∏, ˝e zaoferowany w ofercie
model drukarki zosta∏ wycofany z rynku, oferu-
jàc dostaw´ sprz´tu innego producenta w nie-
zmienionej cenie oferty. W przetargu wymagali-
Êmy dostawy drukarek spe∏niajàcych okreÊlone
wymagania techniczne. Kryteria oceny ofert nie
odnosi∏y si´ do parametrów technicznych sprz´-
tu. SprawdziliÊmy sprz´t zast´pczy i odpowiada
on wymaganiom technicznym. Czy mo˝emy
przyjàç dostaw´ sprz´tu innego producenta?

Zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp zakres Êwiadczenia wy-
konawcy wynikajàcy z umowy jest to˝samy z jego
zobowiàzaniem zawartym w ofercie. Dostawa sprz´-
tu spe∏niajàcego te wymagania, tyle, ˝e innego
producenta, nie musi naruszaç to˝samoÊci, o której
mowa w art. 140 ust. 1 Pzp. Niemniej jednak w pierw-
szej kolejnoÊci zamawiajàcy powinien zbadaç mo˝li-
woÊç aneksowania zawartej umowy.

Mo˝liwoÊç zmiany umowy w postaci dopuszczenia
dostawy sprz´tu innego producenta, ni˝ podany
w treÊci oferty, nale˝y rozpatrywaç w oparciu o aktu-
alnie obowiàzujàcy art. 144 Pzp, oczywiÊcie przy za-
∏o˝eniu, ˝e post´powanie, w którym zaistnia∏ opisa-
ny w pytaniu problem, zosta∏o wszcz´te po dniu 28
lipca 2016 r., jak równie˝ w oparciu o podstawowe
zasady udzielania zamówieƒ wymagajàce zachowa-
nia uczciwej konkurencji, przejrzystoÊci i równego
traktowania wykonawców.

Nowe regulacje wprowadzone w zakresie dopusz-
czalnych zmian umowy stanowià wyraz dopusz-
czonej w prawie unijnym elastycznoÊci, gdzie m.in.
w motywie 109 dyrektywy 2014/24/UE wskazano na
potrzeb´ zachowania pewnego stopnia elastycznoÊci
w celu dostosowania umowy do zmienionych oko-
licznoÊci, bez potrzeby przeprowadzania nowego po-
st´powania o udzielenie zamówienia. Je˝eli zatem
zamawiajàcy wprost nie przewidzia∏ mo˝liwoÊci ta-
kiej zmiany w SIWZ, powinien si´gnàç do regulacji
art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp, który spod generalnego za-
kazu zmiany umowy, wy∏àcza te zmiany, które nieza-

le˝nie od ich wartoÊci, nie sà istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e Pzp.

Wymagana jest jednoczeÊnie analiza dwóch zasadni-
czych kwestii, a wi´c zgodnoÊci parametrów i wyma-
gaƒ technicznych z SIWZ oraz wp∏ywu dopuszczenia
dostawy sprz´tu innego producenta na wynik post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego. Je˝e-
li wymagania techniczne sprz´tu zast´pczego spe∏-
niajà wymagania SIWZ, mo˝na uznaç brak wp∏ywu
na wynik post´powania, gdy˝ oferta na sprz´t inne-
go producenta nie zosta∏aby odrzucona z uwagi na
niezgodnoÊç z SIWZ.

W podobny sposób mo˝na stwierdziç brak wp∏ywu
na wynik post´powania, je˝eli nie zmienia si´ cena
oferty najkorzystniejszej, ani punktacja tej oferty,
skoro parametry techniczne sprz´tu nie mia∏y zna-
czenia w kontekÊcie przyj´tych kryteriów oceny
ofert. Przy spe∏nianiu powy˝szych warunków zmia-
n´ umowy na dostaw´ sprz´tu innego producenta
mo˝na uznaç za zmian´ nieistotnà w rozumieniu art.
144 ust. 1e Pzp.

Tego rodzaju zmiana nie zmienia ogólnego charakte-
ru umowy (nadal realizowana b´dzie umowa dosta-
wy), nie wprowadza warunków, które gdyby by∏y
postawione w post´powaniu to w tym post´powaniu
wzi´liby lub mogli wziàç udzia∏ inni wykonawcy, nie
narusza równowagi ekonomicznej na korzyÊç wyko-
nawcy (cena oferty pozostaje bez zmiany), nie roz-
szerza ani nie zmniejsza zakresu Êwiadczeƒ i zobo-
wiàzaƒ, ani nie polega na zastàpieniu wykonawcy
nowym wykonawcà. Z tych powodów rozwiàzaniem
zaistnia∏ego problemu mo˝e byç zmiana umowy na
dostaw´ drukarek innego producenta.
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