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KWOTA, JAKÑ ZAMAWIAJÑCY MO˚E
PRZEZNACZYå NA REALIZACJ¢ ZAMÓWIENIA

Zamawiajàcy prowadzi dwa analogiczne post´po-
wania, w których z∏o˝yliÊmy oferty. W jednym po-
st´powaniu nasza oferta jest najlepsza, w drugim
jest trzecia w rankingu. W obu post´powaniach
cena najkorzystniejszej oferty przekracza bud˝et
zamawiajàcego. Niestety, zamawiajàcy uniewa˝ni∏
post´powanie, w którym jesteÊmy pierwsi, a wybra∏
ofert´ w drugim post´powaniu mimo, ˝e by∏a ona
dro˝sza ni˝ ta z∏o˝ona przez nas w pierwszym po-
st´powaniu. Czy mo˝emy zaskar˝yç takie dzia∏anie
zamawiajàcego, jako niesprawiedliwe traktowanie
oferentów?

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dwoma odr´b-
nymi post´powaniami. Swoje mo˝liwoÊci finansowe
w zakresie zwi´kszenia kwoty przeznaczonej na sfinan-
sowanie zamówienia zamawiajàcy ocenia ka˝dorazowo
odr´bnie, w odniesieniu do konkretnego post´powania.

Krajowa Izba Odwo∏awcza w swoich orzeczeniach wielo-
krotnie zwraca∏a uwag´, ˝e zwi´kszenie kwoty na realiza-
cj´ zamówienia to mo˝liwoÊç, a nie obowiàzek zamawiajà-

cego. Sformu∏owanie u˝yte w art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa
zamówieƒ publicznych, jako uprawnienie zamawiajàcego,
nie mo˝e byç podstawà roszczeƒ wykonawców o zwi´ksze-
nie kwoty podanej bezpoÊrednio przed otwarciem ofert.

Przyk∏adowo, w sprawie sygn. akt KIO 622/15 Krajowa
Izba Odwo∏awcza podkreÊli∏a, ˝e ogólna kwota przezna-
czona na projekt nie musi wcale byç wydana na jedno za-
mówienie. Z kolei w orzeczeniu sygn. akt KIO 2347/15,
Krajowa Izba Odwo∏awcza stwierdzi∏a, ˝e uniewa˝niajàc
post´powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp,
zamawiajàcy nie jest zobowiàzany do wykazywania, ˝e
zwi´kszenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie za-
mówienia do ceny najkorzystniejszej oferty jest niemo˝-
liwe, czego domaga∏ si´ odwo∏ujàcy.

Krajowa Izba Odwo∏awcza podkreÊli∏a tak˝e, ˝e to w ge-
stii samego zamawiajàcego musi pozostawaç decyzja, czy
podejmowaç prób´ zwi´kszenia kwoty, którà zamawiajà-
cy zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia,
czy od razu uniewa˝niaç post´powanie o udzielenie za-
mówienia (sygn. akt KIO 2501/14).

Celem post´powania o zamówienie publiczne nie jest
nabycie przez jednostk´ przedmiotu post´powania „za
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wszelkà cen´”, ale nabycie go na warunkach w∏asnej kal-
kulacji i za∏o˝onego bud˝etu na dany cel (sygn. akt KIO
694/15). Wielokrotnie Krajowa Izba Odwo∏awcza pod-
kreÊla∏a, ˝e bezpodstawne jest oczekiwanie, i˝ zamawia-
jàcy b´dzie udowadnia∏, ˝e jego mo˝liwoÊci finansowe
nie pozwalajà na zwi´kszenie Êrodków finansowych.

„Nie znajduje bowiem podstaw w przepisach badanie
bud˝etu zamawiajàcego, nakazywanie mu jakichkolwiek
przesuni´ç w bud˝ecie, dokonania jednych zakupów
kosztem drugich albo nakazywanie wydania na dane za-
mówienie kwoty, którà zamierza∏ wydaç na inne zamó-
wienie” (sygn. akt KIO 961/15).

Reasumujàc, nie mo˝na skutecznie postawiç zarzutu za-
mawiajàcego, ˝e jedno post´powanie uniewa˝ni∏ z uwa-
gi na brak Êrodków, a w zakresie drugiego zwi´kszy∏ swój
bud˝et i wybra∏ wykonawc´. Zamawiajàcy podejmujàc
tego rodzaju decyzje kieruje si´ celem prowadzonego po-
st´powania i swoim w∏asnym interesem. To zamawiajà-
cy, jako gospodarz post´powania oraz potencjalny klient
wykonawców, decyduje, które z zamówieƒ jest dla niego
priorytetowe, a z którego z uwagi na ograniczenia bud˝e-
towe musi zrezygnowaç. Tym samym, dzia∏anie podj´te
przez zamawiajàcego nale˝y uznaç za legalne i niepodle-
gajàce zaskar˝eniu.

POTENCJA¸ PODMIOTÓW TRZECICH

Zamawiajàcy wezwa∏ nas do z∏o˝enia dokumentów
potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u
w post´powaniu oraz braku podstaw do wyklucze-
nia na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp. Po ich wst´pnej
weryfikacji okaza∏o si´, ˝e jeden z podmiotów trze-
cich, który u˝yczy∏ nam potencja∏ techniczny, nie
spe∏nia warunku. Czy na tym etapie mo˝liwe jest
wskazanie dodatkowych podmiotów trzecich?

Istota problemu sprowadza si´ do tego, czy na etapie
sk∏adania dokumentów na potwierdzenie spe∏nienia
warunków udzia∏u w post´powaniu mo˝na wskazaç
dodatkowe podmioty trzecie udost´pniajàce zasoby. Na
tak zadane pytanie odpowiedê, co do zasady, powinna
byç twierdzàca.

Zgodnie zaÊ z przepisem art. 22a ust. 6 Pzp, je˝eli zdolno-
Êci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu na zasobach którego wyko-
nawca polega, nie potwierdzajà spe∏nienia przez wyko-
nawc´ warunków udzia∏u w post´powaniu lub zachodzà
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zama-
wiajàcy ˝àda, aby wykonawca w terminie okreÊlonym
przez zamawiajàcego:

1) zastàpi∏ ten podmiot innym podmiotem lub podmio-
tami lub

2) zobowiàza∏ si´ do osobistego wykonania odpo-
wiedniej cz´Êci zamówienia, je˝eli wyka˝e zdolnoÊci
techniczne lub zawodowe lub sytuacj´ finansowà lub
ekonomicznà.

W Êwietle tego przepisu mo˝na zastàpiç dotychczasowy
podmiot innym podmiotem lub podmiotami. Je˝eli
zatem przepisy wprost dopuszczajà zastàpienie jednego
podmiotu drugim to nale˝y uznaç, ˝e mo˝liwe jest rów-
nie˝ dodanie dodatkowego podmiotu, przy zachowaniu
rygorów zwiàzanych z udost´pnianiem potencja∏u. Przy
czym nale˝y byç ostro˝nym, je˝eli zmiana ta b´dzie pro-
wadzi∏a do zmiany zakresu podwykonawstwa. Zmiana
taka mo˝e bowiem zostaç uznana za niedopuszczalnà
zmian´ treÊci oferty.

Odnoszàc si´ do momentu post´powania, w którym
znajduje si´ wykonawca nale˝y odpowiedzieç sobie na
pytanie czy wykonawca jest uprawniony samodzielnie,
bez uprzedniego wezwania ze strony zamawiajàcego –
uzupe∏niç dokumenty o nowe przedmioty trzecie. Rów-
nie˝ na tak zadane pytanie nale˝y odpowiedzieç pozy-
tywnie. W tym, zakresie mo˝na powo∏aç si´ na bogate
orzecznictwo dotyczàce art. 26 ust. 3 Pzp, które dopusz-
cza∏o mo˝liwoÊç z∏o˝enia zamawiajàcemu przez wyko-
nawc´ nowych dokumentów.

Dokumenty z∏o˝one w ramach samouzupe∏nienia po-
winny byç respektowane przez zamawiajàcego i zama-
wiajàcy powinien braç nowe dokumenty pod uwag´
w trakcie oceny spe∏niania przez wykonawców warun-
ków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia.
W tym miejscu warto przywo∏aç treÊç wyroku Krajowej
Izby Odwo∏awczej z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt KIO
1316/17, gdzie Izba stwierdzi∏a obowiàzek zamawiajàce-
go zaakceptowania zmiany podmiotów dokonanej przez
wykonawc´ po up∏ywie terminu sk∏adania ofert.
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W konsekwencji w niniejszej sprawie oprócz zastàpienia
czy uzupe∏nienia listy podmiotów potwierdzajàcych spe∏-
nienie przez wykonawc´ warunków udzia∏u w post´po-
waniu wykonawca powinien z∏o˝yç nowe dokumenty
dotyczàce tych podmiotów, w tym JEDZ, zobowiàzanie
do udost´pnienia podmiotów trzecich, oraz inne wyma-
gane w SIWZ. Dokumenty te, niezale˝nie od daty ich
wystawienia, powinny potwierdzaç spe∏nienie warun-
ków udzia∏u w post´powaniu na dzieƒ sk∏adania ofert.

DOKUMENTY SK¸ADANE
PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

Mam wàtpliwoÊç dotyczàcà post´powania z doku-
mentami z∏o˝onymi przez podmioty trzecie. Przyk∏a-
dowo, je˝eli wàtpliwoÊci zamawiajàcego dotyczà
JEDZ z∏o˝onego i podpisanego przez podmiot trzeci
udost´pniajàcy potencja∏, to do kogo powinniÊmy
si´ zwróciç z wezwaniem do wyjaÊnieƒ i kto takie
wyjaÊnienia powinien z∏o˝yç. Podobnie kto powi-
nien z∏o˝yç wykaz zamówieƒ, je˝eli jedynym zamó-
wieniem obj´tym wykazem jest zamówienie realizo-
wane przez podmiot trzeci. Czy mo˝emy uznaç za
prawid∏owy wykaz podpisany wy∏àcznie przez wy-
konawc´ oraz referencj´ potwierdzonà za zgodnoÊç
przez wykonawc´?

Stronami post´powania o udzielenie zamówienia sà
zamawiajàcy i wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie
zamówienia publicznego. Podmiotem odpowiedzialnym
za kontakt z zamawiajàcym w trakcie prowadzonego
post´powania jest wykonawca. To on sk∏ada ofert´ nie-
zale˝nie od liczby podmiotów trzecich, z których poten-
cja∏u korzysta.

Odpowiadajàc zatem na pierwsze pytanie nale˝y stwier-
dziç, ˝e zamawiajàcy powinien kierowaç wszelkà kore-
spondencj´ zwiàzanà z post´powaniem do wykonawcy
na dane kontaktowe wskazane w treÊci oferty. Wyko-
nawca formu∏uje równie˝ odpowiedzi na wezwanie do
wyjaÊnieƒ skierowanych przez zamawiajàcego. Przy
czym, je˝eli wykonawca nie ma wiedzy o ˝àdanych przez
zamawiajàcego informacjach, powinien zwróciç si´ do
podmiotu trzeciego.

Podobnie w przypadku spe∏niania warunków udzia∏u
w post´powaniu. To wykonawca jest zobowiàzany wyka-

zaç ich spe∏nianie. Wykaz zamówieƒ (dostaw, us∏ug lub
robót budowlanych) jest zatem dokumentem sk∏adanym
(podpisywanym) przez wykonawc´ niezale˝nie od tego
czy warunki spe∏nia samodzielnie czy tez przy wsparciu
potencja∏u podmiotów trzecich.

Zwracam uwag´, ˝e niezale˝nie od podpisywanego przez
wykonawc´ wykazu dostaw, podmiot trzeci sk∏ada rów-
nie˝ w∏asne oÊwiadczenie w przedmiocie udost´pnienia
doÊwiadczenia w realizacji konkretnych zamówieƒ. Nie
ma wi´c potrzeby, aby powiela∏ informacje uj´te w zobo-
wiàzaniu do udost´pnienia w dodatkowym, w∏asnym
oÊwiadczeniu, w formie wykazu. Inne zasady obowiàzu-
jà w przypadku referencji lub innych dokumentów doty-
czàcych podmiotów trzecich (poÊwiadczeƒ nale˝ytego
wykonania zamówienia).

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzàdzenia z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e
˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy w post´powaniu
o udzielenie zamówienia poÊwiadczenia za zgodnoÊç
z orygina∏em dokonuje odpowiednio wykonawca, pod-
miot, na którego zdolnoÊciach lub sytuacji polega wyko-
nawca, wykonawcy wspólnie ubiegajàcy si´ o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakre-
sie dokumentów, które ka˝dego z nich dotyczà.

Referencja dot. podmiotu trzeciego mo˝e byç poÊwiad-
czona przez wykonawc´ jedynie w sytuacji, gdy posiada
on stosowne pe∏nomocnictwo od podmiotu trzeciego
do dokonania takiej czynnoÊci. Je˝eli brak jest takiego
pe∏nomocnictwa nale˝y uznaç, ze referencja zosta∏a z∏o-
˝ona w wadliwej formie.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


