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NIE UJAWNIENIE PRAWOMOCNEGO
SKAZANIA CZ¸ONKA W¸ADZ SPÓ¸KI

Ubiegamy si´ o udzielenie zamówienia publicz-
nego jako spó∏ka z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià. Do oferty za∏àczyliÊmy oÊwiadczenie
w formie JEDZ, w którym wskazaliÊmy, ˝e za-
równo cz∏onkowie rady nadzorczej, zarzàdu jak
i prokurenci, nie byli karani za ˝adne z prze-
st´pstw wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13
ustawy. Niestety, ju˝ po wezwaniu nas do przed-
∏o˝enia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1
ustawy okaza∏o si´, jeden z cz∏onków rady nad-
zorczej by∏ karany za przest´pstwo skarbowe,
o czym wczeÊniej nie informowa∏. Skazany cz∏o-
nek rady nadzorczej niezw∏ocznie zrezygnowa∏
z pe∏nionej funkcji. Czy na obecnym etapie mo-
˝emy jeszcze uniknàç wykluczenia nas z post´-
powania?

Przes∏anka wykluczenia z post´powania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 w zw. z pkt. 13 ppkt.
3 ustawy nie ma charakteru bezwzgl´dnego. Za-

mawiajàcy zobowiàzany jest umo˝liwiç wykonaw-
cy przedstawienie dowodów na to, ˝e podj´te przez
niego Êrodki sà wystarczajàce do wykazania je-
go rzetelnoÊci, w tym w szczególnoÊci udowodniç
podj´cie konkretnych Êrodków kadrowych, odpo-
wiednich do zapobie˝enia dalszym przest´pstwom
skarbowym (art. 24 ust. 8 ustawy). JednoczeÊnie
ustawa zakazuje zamawiajàcemu wykluczania wy-
konawcy w przypadku, gdy zamawiajàcy uzna do-
wody na podj´cie Êrodków zaradczych za wystar-
czajàce.

Zwa˝yç przy tym nale˝y, i˝ przepisy ustawy nie
okreÊlajà terminu granicznego, do którego wyko-
nawca mia∏by mo˝liwoÊç dokonania samooczysz-
czenia. Jest to wi´c dopuszczalne a˝ do zakoƒczenia
post´powania, podobnie jak zresztà w takim sa-
mym terminie mo˝liwe jest stwierdzenie podstaw
do wykluczenia wykonawcy. W szczególnoÊci nie
ma podstaw do postulowania, aby informacja
o podj´ciu Êrodków zaradczych czy nawet same ich
podj´cie, oraz przedstawienie na t´ okolicznoÊç sto-
sownych dowodów mia∏oby byç niedopuszczalne po
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przed∏o˝eniu zamawiajàcemu oÊwiadczenia w for-
mie JEDZ, co potwierdza najnowsze orzecznictwo
Krajowej Izby Odwo∏awczej (tak: wyrok KIO
2151/17).

Wykonawca powinien do∏o˝yç równie˝ wszelkich
staraƒ w celu poinformowania zamawiajàcego
o prawid∏owym stanie faktycznym. Samodzielne po-
informowanie zamawiajàcego, zanim ten pozyska
informacj´ o okolicznoÊci stanowiàcej podstaw´ do
wykluczenia z innego êród∏a jest konieczne do unik-
ni´cia ryzyka wykluczenia z post´powania z uwagi
na wprowadzenie zamawiajàcego w b∏àd. Dopóki
bowiem zamawiajàcy mo˝e ustaliç prawid∏owy stan
faktyczny tylko na podstawie informacji przekazy-
wanych samodzielnie przez wykonawc´, dopóty nie
mo˝e byç mowy o wprowadzeniu zamawiajàcego
w b∏àd (tak: wyrok KIO 576/17).

W opisanej sytuacji unikni´cie wykluczenia z post´-
powania jest wi´c jak najbardziej mo˝liwe. Nale˝y
niezw∏ocznie przed∏o˝yç zamawiajàcemu dowody na
samooczyszczenie – w niniejszym przypadku b´dzie
to kopia oÊwiadczenia o rezygnacji osoby skazanej
z cz∏onkostwa w radzie nadzorczej - oraz samodziel-
nie przedstawiç zamawiajàcemu pe∏nà informacj´
o skazaniu tej osoby. Zamawiajàcy nie b´dzie móg∏
w takiej sytuacji wykluczyç wykonawcy.

PROBLEM Z KRYTERIUM KOSZTU

Prowadzimy post´powanie na zakup sprz´tu
drukujàcego. Jednym z kryteriów oceny ofert
jest kryterium kosztu, w którym to kryterium
brana jest pod uwag´ mi´dzy innymi cena ma-
teria∏ów eksploatacyjnych. Jeden z wykonaw-
ców wskaza∏ nam koszt tonerów uwzgl´dniajà-
cy znaczny rabat zwiàzany z nieodp∏atnym
uczestnictwem w prowadzonym przez ich pro-
ducenta programie zwrotu z u˝ytych tonerów,
które nieodp∏atnie odbiera od zamawiajàcego
ich producent. Jego oferta jest przez to najko-
rzystniejsza. Na chwil´ obecnà nie uczestniczy-
my w takim programie. Pozostali wykonawcy
wskazali koszt tonerów, który nie uwzgl´dnia
analogicznych rabatów. Jak powinniÊmy postà-
piç z tak z∏o˝onà ofertà?

W opisanym przypadku decydujàce znaczenie b´dà
mia∏y zawsze postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Je˝eli zamawiajàcy nie
zawar∏ postanowieƒ ograniczajàcych mo˝liwoÊç za-
oferowania materia∏ów eksploatacyjnych, których
wykorzystywanie zwiàzane jest z obligatoryjnym
uczestnictwem w dedykowanych programach, jak
równie˝ nie zawar∏ postanowieƒ ograniczajàcych
mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia w koszcie materia∏ów
eksploatacyjnych dost´pnych zamawiajàcemu raba-
tów, to w takim przypadku nie mamy do czynienia
z niezgodnoÊcià oferty z treÊcià SIWZ.

Niezale˝nie od powy˝szego ka˝dorazowo oceniç na-
le˝y, czy z∏o˝enie oferty w taki sposób nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, co z kolei prowadzi-
∏oby do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 3 ustawy. W tym kontekÊcie istotne jest przede
wszystkim ustalenie, czy skorzystanie ze zni˝ek
w zakupie materia∏ów eksploatacyjnych warunko-
wane uczestnictwem w programie wià˝e si´ z utrud-
nieniem w korzystaniu z tych materia∏ów ponad
przeci´tnà miar´ bàdê te˝ z ponoszeniem dodatko-
wych kosztów po stronie zamawiajàcego. Stwierdze-
nie tych okolicznoÊci przemawia∏oby niewàtpliwie za
uznaniem, i˝ z∏o˝enie oferty stanowi czyn nieuczci-
wej konkurencji. Oznacza∏oby to bowiem, i˝ wyko-
nawca uzyska∏ przewag´ konkurencyjnà w post´po-
waniu poprzez ukrycie kosztów, które zamawiajàcy
obligatoryjnie musia∏by ponieÊç w zwiàzku z zaku-
pem materia∏ów eksploatacyjnych, a które to koszty
podlega∏yby ocenie w ramach kryterium kosztu.

W analizowanym przypadku zarówno samo uczest-
nictwo w programie zwrotu zu˝ytych tonerów, jak
i wykonywanie obowiàzków zwiàzanych z tym
uczestnictwem nie jest zwiàzane z ponoszeniem
przez zamawiajàcego jakichkolwiek kosztów. Uznaç
tym samym nale˝y, i˝ pomimo podania kosztu
uwzgl´dniajàcego dost´pny zamawiajàcemu upust,
to jest to ca∏kowity koszt, jaki zamawiajàcy zobo-
wiàzany b´dzie ponieÊç w zwiàzku z zakupem dane-
go materia∏u eksploatacyjnego do drukarki. Nie ma
wi´c podstaw do odrzucenia takiej oferty.

Wyeliminowanie przez zamawiajàcego mo˝liwoÊci
skorzystania z preferencji wynikajàcych ze sposobu
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post´powania z materia∏ami eksploatacyjnymi po
ich zu˝yciu by∏oby niecelowe i nieracjonalne. Oczy-
wiste jest, i˝ skoro cena preferencyjna jest dla zama-
wiajàcego dost´pna i skorzystanie z niej nie utrud-
nia korzystania z przedmiotu dostawy ponad prze-
ci´tnà miar´, to zamawiajàcy powinien zapewniç
sobie mo˝liwoÊç skorzystania takich preferencji.

ODWO¸ANIE W KONKURSIE
PONI˚EJ PROGU UNIJNEGO

Wzi´liÊmy udzia∏ w konkursie architektonicz-
nym na opracowanie projektu koncepcyjnego
budynku hali sportowo-widowiskowej, którego
wartoÊç jest ni˝sza ni˝ kwoty okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy. Nasza praca zdoby∏a II nagrod´. Uwa-
˝amy, ˝e zwyci´ska praca wybrana zosta∏a nie-
zgodnie z postanowieniami regulaminu konkur-
su. Czy mo˝emy skorzystaç z przewidzianego
w ustawie Êrodka ochrony prawnej, który po-
zwoli nam podwa˝yç decyzj´ organizatora kon-
kursu?

W myÊl przepisu art. 180 ust. 2 ustawy je˝eli war-
toÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
odwo∏anie przys∏uguje wy∏àcznie wobec czynnoÊci
enumeratywnie wskazanych w tym przepisie, w tym
mi´dzy innymi wobec czynnoÊci wyboru oferty naj-
korzystniejszej.

W przedmiotowym stanie faktycznym musia∏aby
zostaç wzruszona czynnoÊç wyboru pracy konkurso-
wej. Ewentualne odwo∏anie musia∏oby wi´c doty-
czyç rozstrzygni´cia konkursu i wyboru pracy kon-
kursowej jako zwyci´skiej, w sytuacji gdy praca ta
pozostawa∏a w niezgodnoÊci z warunkami opisany-
mi w og∏oszeniu o konkursie bàdê jego regulaminie.

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ w katalogu czynnoÊci od któ-
rych przys∏uguje odwo∏anie, okreÊlonym w art. 180
ust. 2 ustawy brak jest czynnoÊci rozstrzygni´cia
konkursu. Ustawa nie przyznaje zatem ochrony
prawnej w postaci odwo∏ania od rozstrzygni´cia
i og∏oszenia wyników konkursu, w tym wyboru pra-
cy zwyci´skiej i przyznania jej I nagrody. Nale˝y za-

uwa˝yç, ˝e zarówno w prawie krajowym, jak i pra-
wie unijnym konkurs nie jest procedurà zmierzajà-
cà do udzielenia zamówienia publicznego. Konkurs
mo˝e jedynie poprzedzaç procedur´ zamówienia pu-
blicznego, je˝eli nagrodà w konkursie jest zaprosze-
nie do negocjacji w jednym z trybów, o których mo-
wa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Majàc na uwadze powy˝sze nale˝y stwierdziç, ˝e
nie mo˝na uto˝samiaç czynnoÊci wyboru najko-
rzystniejszej oferty z czynnoÊcià wyboru pracy zwy-
ci´skiej w konkursie. Katalog czynnoÊci, wobec któ-
rych przys∏uguje odwo∏anie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy ma charakter wyjàtku od zasady,
zgodnie z którà odwo∏anie w przypadku post´powaƒ
o wartoÊci zamówienia ni˝szej od kwot okreÊlonych
w przepisach wykonawczych do art. 11 ust. 8 Pzp
nie przys∏uguje. Wyjàtków tych nie mo˝na jednak
interpretowaç rozszerzajàco (tak: wyrok KIO
2387/16).

Wobec faktu, i˝ na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
odwo∏anie w opisanym przypadku nie przys∏uguje,
uczestnik niezadowolony z wyniku konkursu mo˝e
w terminie przewidzianym na wniesienie odwo∏ania
(w wi´kszoÊci przypadków b´dzie to termin 5 dni od
otrzymania informacji o rozstrzygni´ciu konkursu)
przed∏o˝yç organizatorowi konkursu informacj´
o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoÊci podj´tej
przez niego lub zaniechaniu czynnoÊci, do której by∏
zobowiàzany na podstawie tych przepisów. Organi-
zator konkursu zobowiàzany jest rozwa˝yç zasad-
noÊç przekazanej informacji. W przypadku uznania
jej zasadnoÊci, organizator mo˝e na podstawie tej
informacji powtórzyç czynnoÊç oceny prac konkur-
sowych, informujàc o tym uczestników konkursu.
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