
Prowadzenie postępowania

28 Przetargi Publiczne | Listopad 2017

Adrian Bura
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Pieróg & Partnerzy, ekspert z zakresu 
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K onkurs nie  stanowi procedu
ry zamówienia publicznego. 
Został on przez ustawodaw

cę ukształtowany jako przyrzeczenie 
publiczne, w  którym przez publicz
ne ogłoszenie zamawiający przyrze
ka nagrodę za wykonanie i  przenie
sienie praw do  wybranej przez sąd 
pracy konkursowej, w  szczególności 
z  zakresu planowania przestrzenne
go, projektowania urbanistycznego, 
architektonicznobudowlanego oraz 
przetwarzania danych. To  specyficz
ne ukształtowanie instytucji konkur
su oraz zawarcie tej regulacji w  akcie 
prawnym określającym zasady i  tryb 
udzielania zamówień publicznych ro
dzi liczne wątpliwości natury praktycz
nej, w szczególności na tle stosowania 
do procedury konkursu przepisów pzp 
regulujących przygotowanie i przepro
wadzenie postępowania o  udzielenie 
zamówienia.

Ukształtowanie konkursu jako 
przyrzeczenia publicznego oznacza, 
że  po  stronie zamawiającego zawsze 

powstaje zobowiązanie do  jego do
trzymania. Ustawodawca precyzyjnie 
określił, co  może stanowić przedmiot 
przyrzeczenia. Nagrodą w  konkursie 
może być wyłącznie nagroda pienięż
na lub rzeczowa, zaproszenie do  ne
gocjacji w  trybie negocjacji bez ogło
szenia co  najmniej dwóch autorów 
wybranych prac konkursowych lub 
zaproszenie do negocjacji w trybie za
mówienia z wolnej ręki autora wybra
nej pracy konkursowej. Przyrzeczenie 
innych nagród poza enumeratywnie 
wyliczonymi w treści przepisu art. 111 
ust.  1  pzp jest niedozwolone, nie  ma 
jednak przeszkód, aby nagrody te łą
czyć i – przykładowo – obok nagrody 
pieniężnej przyrzec również zaprosze
nie do  negocjacji. Pamiętać przy  tym 
należy, że wartością konkursu jest war
tość nagród w  tym konkursie, co  ma 
wpływ przede wszystkim na  miejsce 
publikacji ogłoszenia o jego wszczęciu 
oraz informacji o jego wyniku (art. 115 
ust. 3 i 4 oraz art. 126 ust. 1 i 2 pzp).

Konkurs, z uwagi na to, że nie stano
wi on procedury udzielenia zamówie
nia publicznego, został umiejscowiony 
w dziale III pzp, „Przepisy szczególne”. 
Z  tego względu zasadne wydaje  się 
przyjęcie, że  przepisy działu II tejże 
ustawy („Postępowanie o  udzielenie 

zamówienia publicznego”) znajdą 
zastosowanie jedynie w  sytuacjach 
wskazanych konkretnie w  przepisach 
o  konkursie. Stanowisko to  można 
uzasadniać również praktyką ustawo
dawcy, polegającą na  wskazywaniu 
konkretnych przepisów, które znajdu
ją zastosowanie do konkursu (np. od
wołanie  się w  przepisach o  konkursie 
do  konieczności stosowania art.  22 
czy 25 pzp). A zatem inne przepisy pzp, 
do  stosowania których nie  odsyła
ją przepisy działu III rozdziału 3  pzp, 
nie  mają zastosowania do  procedury 
konkursu. 

Regulamin konkursu
Poza przepisami  pzp uregulowania 
konkursu zawierane są  w  ustalanym 
przez zamawiającego regulaminie 
konkursu. Zamawiający ma co  do  za
sady swobodę w  jego kształtowaniu, 
przy czym uregulowane muszą zo
stać co  najmniej kwestie wyliczone 
w art. 116 ust. 2 pzp.

Do zakresu materii, którą zamawia
jący zobowiązany jest określić w regu
laminie konkursu, należy m.in. kata
log oświadczeń i  dokumentów, jakie 
mają dostarczyć uczestnicy konkursu 
w  celu potwierdzenia spełnienia sta
wianych im wymagań. Wymagania te 

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze  
konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia?

Dokumenty 
w konkursie 

Przepisy działu III rozdziału 3 pzp 
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zamawiający wskazuje z kolei w ogło
szeniu o konkursie, w sposób co do za
sady dowolny. Jedynie w  przypadku 
gdy przewidziana została nagroda 
w  postaci zaproszenia do  negocjacji 
co najmniej dwóch autorów prac kon
kursowych w  trybie negocjacji bez 
ogłoszenia lub zaproszenia do  nego
cjacji autora wybranej pracy konkur
sowej w  trybie zamówienia z  wolnej 
ręki, odpowiednie zastosowanie znaj
dzie art. 22 pzp.

W art. 116 ust. 2 pkt 6 pzp ustawo
dawca wskazuje, że  jedyną regulacją 
ustawową w  przedmiocie dokumen
tów, jakich zamawiający może żądać 
od uczestnika w procedurze konkursu, 
jest stosowany odpowiednio art. 25 pzp. 
Z  regulacji tej wynika przede wszyst
kim, że  zamawiający ma prawo żądać 
od  uczestników wyłącznie oświadczeń 
lub dokumentów niezbędnych do prze
prowadzenia postępowania.

Wątpliwości dotyczące JEDZ
Po  nowelizacji  pzp z  czerwca 2016  r., 
implementującej do porządku krajowe
go dyrektywy 2014/24/UE i  2014/25/
UE, pewne wątpliwości wśród zama
wiających może budzić zasadność 
żądania od  uczestników konkursu 
wstępnego oświadczenia w  formie 
jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ). Praktykę żądania 
tego dokumentu można zaobserwować 
w konkursach ogłaszanych po wejściu 
ww. nowelizacji w życie. Analiza prze
pisów  pzp prowadzi jednak do  wnio
sku, że stawianie przez zamawiających 
wymogu złożenia tego dokumentu 
nie znajduje uzasadnienia w prawie.

Należy podkreślić, że  w  przepisach 
działu III rozdziału 3  pzp, regulują
cych procedurę konkursu, brak jakie
gokolwiek odwołania do  art.  25a  pzp, 
wskazującego obowiązek żądania 
JEDZ. Jak wynika natomiast z  treści 
samego art.  25a ust.  1 i  2  pzp, JEDZ 
dołączany jest do  oferty lub wniosku 
o  dopuszczenie do  udziału w  postę
powaniu, a  w  procedurze konkursu 

uczestnik nie  składa ani oferty, ani 
wspomnianego wniosku. Należy zatem 
uznać, że przepisy ustawy nie wskazu
ją (czy to wprost, czy przez odesłanie) 
na obowiązek żądania JEDZ od uczest
nika procedury konkursowej. 

Uczestnicy konkursu zobowią
zani są  przedłożyć zamawiającemu 
oświadczenia i  dokumenty w  celu 
potwierdzenia spełniania stawianych 
im wymagań już na samym początku 
procedury, wraz z  wnioskiem o  do
puszczenie do  udziału w  konkursie. 
Zamawiający może bowiem dopu
ścić do  udziału w  konkursie jedynie 
te podmioty, które spełniają określo
ne przez niego wymagania (art.  120 
ust.  1  pzp). Uregulowanie to  powo
duje, że  całkowicie zbędne staje  się 
żądanie jakichkolwiek wstępnych 
oświadczeń, potwierdzających speł
nianie stawianych wymagań. Doku
ment JEDZ, który jest w istocie takim 
właśnie wstępnym oświadczeniem, 
będzie zatem całkowicie bez znacze
nia dla oceny sytuacji podmiotowej 
uczestnika konkursu, gdyż niezależ
nie od tego oświadczenia zamawiający 
od samego początku będzie dyspono
wał kompletem dokumentów.

W  kontekście powyższego pewne 
zamieszanie wprowadza przygotowa
na przez Urząd Zamówień Publicz
nych instrukcja wypełniania JEDZ, 
zawierająca następujący zapis: „zgod
nie z  regulacjami art.  59 dyrektywy 

2014/24/UE oraz art.  80 ust.  3 dyrek
tywy 2014/25/UE, dalej: «dyrektywa» 
lub «dyrektywy», jak też ustawą z dnia 
22 czerwca 2016  r. o  zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 
1020), dalej «nowelizacja  pzp», w  od
niesieniu do  postępowań o  udzielenie 
zamówienia publicznego oraz konkur
sów, w  których wartość zamówienia 
jest równa lub wyższa od progów unij
nych, znajduje zastosowanie obowią
zek żądania JEDZ”. Należy jednak za
uważyć, że ww. instrukcja nie stanowi 
źródła prawa. Ponadto art. 59 dyrekty
wy klasycznej nie wskazuje obowiązku 
żądania JEDZ w  przypadku konkur
sów. Na  obowiązek taki nie  wskazuje 
zresztą wprost żaden z  przepisów tej 
dyrektywy. Powyższe skłania do wnio
sku, że  cytowany zapis instrukcji wy
pełniania JEDZ należy traktować ra
czej jako omyłkę pisarską, polegającą 
na prostym powieleniu w treści całego 
dokumentu sformułowania „postępo
wań o udzielenie zamówienia publicz
nego oraz konkursów”.

Żądanie JEDZ będzie natomiast 
obowiązkiem zamawiającego w  po
stępowaniach o  udzielenie zamó
wienia publicznego, wszczynanych 
w  ramach realizacji nagrody przyrze
czonej w  konkursie. Jeżeli zamawiają
cy przewidział to w ogłoszeniu o kon
kursie, ma on obowiązek wszczęcia 
postępowania o  udzielenie zamówie
nia w trybie zamówienia z wolnej ręki 
bądź w  trybie negocjacji bez ogłosze
nia. Są to  jednak procedury odrębne 
od konkursu. Zważyć przy tym należy, 
że  w  trybie z  wolnej ręki JEDZ skła
dany jest najpóźniej wraz z zawarciem 
umowy w  sprawie zamówienia pu
blicznego (art. 68 ust. 2 pzp), natomiast 
w przypadku negocjacji bez ogłoszenia 
– wraz z ofertą (art. 25a ust. 1 i 2 pzp). 
Z  tego też względu całkowicie bez
zasadne byłoby żądanie dokumentu 
JEDZ aktualnego na  dzień złożenia 
wniosków o  dopuszczenie do  udziału 
w  konkursie, niejako na  zapas, w  celu 

Artykuł 110 pzp

Konkurs jest przyrzeczeniem 
publicznym, w którym przez 
publiczne ogłoszenie zamawiający 
przyrzeka nagrodę za wykonanie 
i przeniesienie prawa do wybra-
nej przez sąd konkursowy pracy 
konkursowej, w szczególności z za-
kresu planowania przestrzennego, 
projektowania urbanistycznego, 
architektoniczno-budowlanego 
oraz przetwarzania danych.
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wykorzystania go w  postępowaniach 
o  udzielenie zamówienia publicznego 
wszczynanych w następstwie konkursu. 
Byłby on już bowiem całkowicie nie
aktualny w  momencie zawierania 
umowy w trybie z wolnej ręki lub skła
dania oferty w  trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, z uwagi na znaczny upływ 
czasu między złożeniem wniosku o do
puszczenie do  udziału w  konkursie 
a  zawarciem umowy bądź złożeniem 
oferty. W  przypadku trybu z  wolnej 
ręki ustawodawca w  pzp nie  określa 
wprost terminu, na który JEDZ powi
nien być aktualny (art. 25a ust. 1 mówi 
tylko o  aktualności na  dzień składa
nia ofert lub wniosków o  dopuszcze
nie do udziału w postępowaniu, które 
w  trybie z wolnej ręki nie występują). 
Przepisy wskazują jedynie moment 
złożenia takiego dokumentu, co  ma 
nastąpić przed podpisaniem umo
wy zawieranej w  trybie z  wolnej ręki 
(art. 25a ust. 4 pzp). Z uwagi na  fakt, 
że przepisy pzp co do zasady wiążą ak
tualność dokumentu JEDZ z datą jego 
złożenia, a  także dają zamawiającemu 
możliwość uzyskania najbardziej aktu
alnego dokumentu JEDZ (wspomniany 
art. 25a ust. 1 oraz – przede wszystkim 
– art. 26 ust. 2f), to – stosując wykład
nię systemową – za moment aktual
ności JEDZ w  postępowaniu z  wolnej 
ręki należy przyjąć dzień jego złożenia 
(określony wprost w  art.  25a ust.  4). 
Zasada aktualności JEDZ na  dzień 
jego złożenia znajduje zastosowanie 

również w  procedurze negocjacji bez 
ogłoszenia.

Konieczność  
zastosowania art. 22 pzp
W  kontekście wspomnianego wyżej 
obowiązku odpowiedniego zastosowa
nia art. 22 pzp do określenia wymagań, 
jakie muszą spełnić uczestnicy kon
kursu, w  przypadku gdy jako nagrodę 
przewidziano zaproszenie do negocjacji 
w trybie zamówienia z wolnej ręki bądź 
negocjacji bez ogłoszenia, należy wska
zać, że  obowiązek ten oznacza nie  tyl
ko konieczność zastosowania przepisu 
art. 24 pzp przy formułowaniu katalogu 
podstaw do  wykluczenia oraz art.  22 
przy określaniu warunków udziału 
w  postępowaniu, lecz przede wszyst
kim konieczność zastosowania przy ich 
weryfikacji przepisów rozporządzenia 
w  sprawie rodzajów dokumentów, ja
kich może żądać zamawiający od  wy
konawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (art. 116 ust. 2 pkt 6 w zw. 
z art. 25 ust. 2 pzp). Należy podkreślić, 
że powyższe nie ma zastosowania w sy
tuacji, gdy zamawiający przewidział 
jedynie nagrodę pieniężną. W  takim 
przypadku do  określenia wymagań 
nie  znajdzie zastosowania art.  22  pzp 
(art. 115 ust. 2 pkt 3 pzp a contrario).

Obowiązek stosowania w  określo
nych sytuacjach art. 22 pzp związany 
jest z faktem, że w konsekwencji przy
znania nagród w  konkursie zama
wiający zobowiązany będzie wszcząć 
postępowanie o  udzielenie zamówie
nia publicznego. W  postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia w  trybie 
z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogło
szenia zamawiający ma obowiązek 
zweryfikować dokumenty potwier
dzające spełnianie warunków udziału 
w  postępowaniu. Są to  odrębne po
stępowania, a  zatem ww. obowiązek 
złożenia i  weryfikacji dokumentów 
należy traktować odrębnie od weryfi
kacji dokonanej w toku konkursu. Na
leży jednak zwrócić przy  tym uwagę, 
że wykonawca nie będzie zobowiązany 
do  złożenia oświadczeń i  dokumen
tów potwierdzających brak podstaw 
do  wykluczenia i  spełniania warun
ków udziału w  postępowaniu, jeżeli 
zamawiający posiada już oświadcze
nia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy (art. 26 ust. 6 pzp). Wska
zana sytuacja będzie miała miejsce 
w  okolicznościach, gdy dokładnie 
te same warunki sformułowano dla 
udziału w konkursie i dla postępowa
nia z  wolnej ręki lub negocjacji bez 
ogłoszenia, a  zamawiający dysponuje 
już dokumentami złożonymi w  ra
mach konkursu. W momencie zawar
cia umowy w  wyniku postępowania 
z  wolnej ręki zamawiający będzie 
zatem dysponował kompletem sto
sownych dokumentów i ich ponowne 
przedkładanie przez wykonawcę by
łoby zbędne. W  takiej sytuacji, tylko 
jeśli zamawiający stwierdzi, że  mimo 
wszystko zachodzą uzasadnione 
podstawy do  uznania, iż  złożone 

Konkurs nie jest postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, jednak – podobnie 
jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego – celem konkursu jest wybór 
najlepszej pracy konkursowej przedstawionej 
przez uczestnika konkursu spełniającego 
ustalone przez zamawiającego warunki.

Artykuł 111 ust. 1 pzp

Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
co najmniej dwóch autorów wy-
branych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w try-
bie zamówienia z wolnej ręki auto-
ra wybranej pracy konkursowej.
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w  ramach konkursu oświadczenia 
i dokumenty nie są już aktualne, może 
on – na podstawie art. 26 ust. 2f – we
zwać wykonawcę do ponownego zło
żenia wszystkich lub jedynie niektó
rych oświadczeń lub dokumentów.

Uzupełnianie i poprawianie
Spełnienie wymagań zamawiającego 
zakreślonych w regulaminie konkursu 
stanowi w każdym przypadku warunek 
dopuszczenia do udziału w konkursie. 
Przepisy ustawy nie  przewidują żad
nej szczególnej formy dopuszczenia 
do udziału w konkursie. W szczególno
ści nie istnieje obowiązek zawiadamia
nia uczestników o  decyzji zamawiają
cego w tym przedmiocie. Z pewnością 
jednak uczestnik niedopuszczony 
do  udziału w  konkursie nie  może zo
stać przez zamawiającego zaproszony 
do złożenia pracy konkursowej. 

Oceniając wniosek o  dopuszcze
nie do  udziału w  konkursie, zama
wiający zobowiązany jest stosować 
odpowiednio art.  26 ust.  3 i  4  pzp 
(zob. art. 120 ust. 3 pzp). Nie jest za
tem możliwe wykluczenie uczestnika 
z  udziału w  konkursie w  przypadku 
braku niezbędnych dokumentów lub 
stwierdzenia błędów w  tych doku
mentach, bez uprzedniego wezwania 
do ich uzupełnienia. Należy przy tym 
zauważyć, że  ustawodawca nie  prze
widział zastosowania art.  26 ust.  3a 
ustawy, nakazującego wzywanie 
uczestników do  uzupełniania pełno
mocnictw. Po  nowelizacji uzupełnia
nie pełnomocnictw zostało uregulo
wane w odrębnym przepisie i nie jest 
możliwe wzywanie do  ich uzupełnie
nia na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 pzp. 
Wydaje  się jednak, że  zamawiający 
może i  powinien przewidzieć moż
liwość uzupełniania pełnomocnictw 
w regulaminie konkursu. Z przepisów 
ustawy nie  wynika także możliwość 
korygowania omyłek o  charakterze 
rachunkowym, pisarskim oraz ja
kichkolwiek innych omyłek w  treści 
wniosku o  dopuszczenie do  udziału 

w  konkursie, pracach konkurso
wych oraz informacji o planowanych 
łącznych kosztach wykonania prac 
realizowanych na  podstawie pracy 
konkursowej. W  art.  122 ust.  1 prze
widziano jedynie odpowiednie sto
sowanie art.  87 ust.  1 do  oceny prac 
konkursowych w  zakresie zgodności 
z kryteriami zakreślonymi w ogłosze
niu o  konkursie. Zamawiający może 
więc tylko wezwać uczestnika kon
kursu do  wyjaśnień w  tym zakresie. 
Z  uwagi na  fakt, że  interes zamawia
jącego wymaga, aby przedłożone mu 
dokumenty były pozbawione omyłek, 
zasadne wydaje  się wprowadzenie 
do  regulaminu konkursu odpowied
niej procedury umożliwiającej elimi
nację omyłek mogących  się pojawić 
w  dokumentach składanych przez 
podmiot startujący w konkursie.

Wykluczenie 
Uczestnicy konkursu niespełniający 
wymagań określonych w  regulami
nie konkursu podlegają wykluczeniu. 
Również w  tym przypadku ustawo
dawca nie  przewidział ani obowiąz
ku, ani żadnej szczególnej formy in
formowania uczestników konkursu 
o  tym fakcie. Jak wskazano na  wstę
pie, konkurs nie  jest postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, 
jednak podobnie jak w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego celem jest wybór najkorzyst
niejszej oferty złożonej przez wyko
nawcę spełniającego warunki udziału 
w  postępowaniu, celem konkursu jest 
wybór najlepszej pracy konkursowej 
przedstawionej przez uczestnika kon
kursu spełniającego ustalone przez 
zamawiającego warunki. W  doktry
nie podkreśla  się, że  ustalone warun
ki udziału w konkursie, w sytuacji gdy 
nagrodą jest zaproszenie do  udziału 
w  postępowaniu o  udzielenie zamó
wienia publicznego, którego dotyczy 
konkurs, powinny pozostawać w kore
lacji z warunkami udziału w przyszłym 
postępowaniu. To daje zamawiającemu 

możliwość wykluczania, już na  eta
pie konkursu, wykonawców, którzy 
nie będą w stanie wykonać z należytą 
starannością przyszłego zamówienia. 
Wniosek o  dopuszczenie do  udziału 
w konkursie służyć ma ocenie zdolno
ści uczestników konkursu do  sporzą
dzenia pracy konkursowej. Powyższe 
prowadzi do  przekonania, że  wyklu
czenie powinno następować jedynie 
wobec takiego uczestnika konkursu, 
który nie  byłby zdolny do  wykonania 
pracy konkursowej (zob. wyrok KIO/
UZP 1930/09).

Konkluzje
Nowelizacja, której efektem była im
plementacja do  polskiej ustawy Pra
wo zamówień publicznych przepisów 
dyrektyw 2014/24/UE i  2014/25/UE, 
nie rozwiała wielu wątpliwości, z jakimi 
borykali  się zamawiający, przeprowa
dzając konkursy. Co więcej, na gruncie 
nowego brzmienia przepisów powsta
ły nowe wątpliwości, w  szczególności 
na  tle kwestii żądania od  uczestników 
konkursu dokumentu JEDZ czy  też 
możliwości żądania uzupełnienia peł
nomocnictwa na  podstawie samych 
tylko przepisów ustawy. Ze  względu 
na skąpe regulacje ustawowe organiza
torzy konkursów nadal zmuszeni są sa
modzielnie przewidywać problemy 
mogące wystąpić w  toku oceny doku
mentów przedłożonych przez uczest
ników i regulować procedurę konkursu 
w taki sposób, aby ryzyko ich wystąpie
nia zminimalizować. 

Podstawa prawna

n  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579)

n  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów do-

kumentów, jakich może żądać zamawia-

jący od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (DzU z 2016 r., 

poz. 1126)


