
Prowadzenie postępowania

12 Przetargi Publiczne | Grudzień 2017

Magdalena Marciniak
adwokat w Kancelarii Prawnej  
Pieróg & Partnerzy

W myśl obowiązujących re
gulacji zamawiający mogą 
wspólnie przeprowadzić 

postępowanie i  udzielić zamówienia, 
wyznaczając spośród siebie zamawia
jącego upoważnionego do przeprowa
dzenia postępowania i  udzielenia za
mówienia w ich imieniu i na ich rzecz. 
Możliwość taką przewiduje, istniejący 
jeszcze przed ostatnią nowelizacją pzp, 
art.  16  ust.  1. Instrument ten – pro
mowany przez ustawodawcę i  eksper
tów z  dziedziny zamówień jako przy
noszący same korzyści i  pozwalający 
na  efektywne gospodarowanie środ
kami publicznymi – jest mimo to nie
doceniany, a być może celowo omijany 
przez zamawiających. 

Wspomnianą rozbieżność między 
założeniami a  praktyką zdaje  się do
strzegać również ustawodawca unijny, 
który w preambule dyrektywy 2014/24/
UE wprost wskazuje na nieliczne przy
padki korzystania z możliwości wspól
nego udzielania zamówień. 

Ustawodawstwo unijne
W  motywie 71  preambuły dyrektywy 
2014/24/UE wskazano, że „wzmocnie
nie przepisów dotyczących centralnych 
jednostek zakupujących nie  powinno 
w  żaden sposób stać na  przeszkodzie 
obecnym praktykom polegającym 
na  sporadycznym wspólnym udziela
niu zamówień”. Z jednej strony ustawo
dawca unijny uzasadnia, że wzmacnia 
i rozszerza niecieszące się dużą popular
nością regulacje, z drugiej zaś sygnali
zuje, że wcale nie chodzi o zwiększenie 
formalizmu, co dodatkowo ograniczy
łoby i tak znikomą praktykę. Jak czyta
my dalej w motywie 71 preambuły, za
miarem jest doregulowanie przepisów, 
albowiem „pewne cechy wspólnego 
udzielania zamówień powinny zostać 
doprecyzowane z  racji istotnej roli, 
jaką może odgrywać wspólne udzie
lanie zamówień, zwłaszcza w  związku 
z projektami innowacyjnymi. Wspólne 
udzielanie zamówień może przybierać 
różne postaci – od  zamówień skoor
dynowanych poprzez opracowywanie 
wspólnych specyfikacji technicznych 
dla robót budowlanych, dostaw lub 
usług, które zostaną zamówione przez 
pewną liczbę instytucji zamawiających, 

z których każda prowadzi odrębne po
stępowanie o  udzielenie zamówienia, 
po sytuacje, w których dane instytucje 
zamawiające wspólnie prowadzą jedno 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
albo działając razem, albo powierzając 
jednej instytucji zamawiającej zadanie 
zarządzania postępowaniem o udziele
nie zamówienia w  imieniu wszystkich 
instytucji zamawiających”.

Powyższe doprecyzowanie przepi
sów zostało przeniesione z  dyrektywy 
2014/24/UE do polskiej ustawy w drodze 
nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r., któ
ra weszła w życie 28 lipca 2016 r. Nowe 
uregulowania dotyczą w  dużej mierze 
rozłożenia obowiązków i odpowiedzial
ności między poszczególnych zamawia
jących działających wspólnie (zob. doda
ne do art. 16 ustawy ust. 6–8).

Ulepszenie przepisów pzp
Na gruncie poprzednio obowiązujące
go stanu prawnego w  piśmiennictwie 
występował spór dotyczący kwestii 
odpowiedzialności zamawiających 
prowadzących wspólne zamówienie. 
Część ekspertów stała na  stanowi
sku, że  zamawiający mogą w  sposób 
swobodny określać w  umowie zasady 

Ze wspólnym udzielaniem zamówień wiążą się liczne korzyści, jak np.  
atrakcyjniejsze ceny ofert, optymalizacja kosztów prowadzenia postępowania 
czy możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia kadry kooperanta.

Wspólne udzielanie 
zamówień

Artykuł 16 ust. 1 pzp
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odpowiedzialności, inni natomiast 
wskazywali, że  wyłączona jest możli
wość zwolnienia się z odpowiedzialno
ści przez niektórych zamawiających. Ci 
drudzy uzasadniali to analogią do od
powiedzialności obejmującej konsor
cjum wykonawców i z tego wywodzili, 
że  zamawiający korzystający z  narzę
dzia, jakim są  wspólne zamówienia, 
powinni odpowiadać solidarnie za 
niewypełnienie obowiązków wynikają
cych z przepisów pzp. 

Ustawodawca poszedł dalej w  „ulep
szaniu” przepisów i  rozwiał także wąt
pliwości co  do  tego, kto może wspólnie 
udzielać zamówień i  kim jest – bliżej 
nieokreślony – centralny zamawiający. 
Choć poprzednio obowiązujące prze
pisy nie  zawierały żadnych ograniczeń 
co do rodzaju zamawiających występują
cych wspólnie, to jeden z sądów okręgo
wych przyjął w swoim wyroku, że nie do
puszcza  się prowadzenia postępowania 
lub zawarcia umowy przez podmioty 
o  niejednorodnym statusie, tj. np. przez 
podmiot posiadający status zamawiają
cego w rozumieniu art. 2 pkt 12 i art. 3 
ust. 1 pzp oraz podmiot takiego statusu 
nieposiadający. Wyrok został zaskarżony 
skargą kasacyjną, wniesioną przez Preze
sa Urzędu Zamówień Publicznych, w sto
sunku do  której 2  kwietnia 2015  r. Sąd 
Najwyższy (dalej: SN) wydał wyrok o sy
gnaturze I CSK 207/14. W przywołanym 
wyroku SN stwierdził, że z przepisów pzp 
nie wynika zakaz wspólnego przeprowa
dzenia postępowania i udzielenia zamó
wienia publicznego także przez podmio
ty o niejednorodnym statusie. 

n  Wyrok SN z 2 kwietnia 2015 r. 
(I CSK 207/14)

„(…) zakazu takiego niepodobna wy
wieść, wbrew odmiennemu poglądowi 
Sądu Okręgowego, z art. 16 ust. 1 P.z.p. 
Przepis ten nie zabrania wspólnego prze
prowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia przez takie różne podmioty. 
Skorzystanie zaś przez nie z przewidzia
nej w art. 16 ust. 1 P.z.p. możliwości prze
prowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia przez jednego zamawiają
cego w  imieniu wielu zamawiających 
może wynikać z przyczyn o charakterze 
ekonomicznym (np. możliwość zaku
pu większej ilości towarów bądź usług 
może zapewnić korzystniejsze warunki 
zakupu), ale także z  warunków orga
nizacyjnych (np. brak wyspecjalizowa
nych służb mogących przeprowadzić 
skomplikowane postępowanie). Brak ju
rydycznych przesłanek do pozbawienia 
ich tej możliwości”. 

W dalszym ciągu pojawiają się głosy 
krytyki w odniesieniu do zacytowane
go wyżej orzeczenia Sądu Najwyższego, 
jako że – zdaniem części ekspertów – 
ustawa nie daje możliwości dobrowol
nego stosowania jej przepisów przez 
podmioty nieobjęte jej zakresem. Nie 
ma przy  tym znaczenia, czy  podmiot 
taki będzie występował samodzielnie, 
czy  wspólnie z  innym podmiotem, 
objętym zakresem ustawy. Poza  tym 
art.  16  jednoznacznie mówi o  wspól
nym udzielaniu zamówień przez za
mawiających, a nie przez jakiekolwiek 
podmioty. Definicja zamawiającego 
jest zaś jednoznaczna i  obejmuje tyl
ko te podmioty, które mają obowiązek 
stosowania pzp. 

O  tym, że  intencją ustawodawcy 
nie  było tworzenie związków między 
zamawiającymi w  rozumieniu  pzp 

a podmiotami, które z tą ustawą nie mają 
zbyt wiele do  czynienia, świadczy też 
nowy przepis art. 15b pzp, który przewi
duje udzielanie zamówień przy użyciu 
instytucji centralnego zamawiającego. 
Nie może nim być każdy dowolny pod
miot, ale tylko podmiot, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 pzp, który dodat
kowo prowadzi działalność w zakresie: 
 –  nabywania dostaw lub usług z prze

znaczeniem dla zamawiających;
 –  udzielania zamówień lub zawie

rania umów ramowych, których 
przedmiotem są  roboty budowla
ne, dostawy lub usługi z  przezna
czeniem dla zamawiających;

 –  pomocniczych działań zakupowych. 
Już z  literalnego brzmienia przepisu 

wynika, że  centralnym zamawiającym 
może być tylko zamawiający w  rozu
mieniu pzp, który jednocześnie spełnia 
dodatkowe kryteria dotyczące prowa
dzonej przez niego działalności. Reszta 
zamawiających w rozumieniu pzp może 
pozostawać z nim w związku, mającym 
na  celu wspólne udzielanie zamówień, 
lecz nie ulega tutaj wątpliwości, że cho
dzi o  zamawiających ustawowych, 
a nie o każdy dowolny podmiot, który 
– mówiąc kolokwialnie – coś zamawia. 
O rodzaju zamawiających nabywających 
dostawy, usługi lub roboty od centralne
go zamawiającego ustawodawca przesą
dza wprost w art. 15b ust. 3 pzp i pre
cyzuje, że chodzi tylko o zamawiających 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1–4 pzp. 
To samo dotyczy przypadku wspólnego 
udzielania zamówień z  pominięciem 
zapisów o  centralnym zamawiającym, 
na  podstawie wspomnianego przepisu 
– art. 16 pzp. 

Rola centralnego  
zamawiającego
Podkreślić należy, że  centralny za
mawiający powinien w  pełni profe
sjonalnie przygotowywać i  przepro
wadzić postępowanie o  udzielenie 
zamówienia publicznego lub postę
powanie o  zawarcie umowy ramowej 
w  imieniu swoim oraz pozostałych 

Centralnym zama-
wiającym może być 
tylko zamawiający 
w rozumieniu pzp, 
który jednocześnie 
spełnia dodatkowe 
kryteria dotyczące 
prowadzonej przez 
niego działalności.
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zamawiających. Centralny zamawiają
cy sprzedaje dostawy lub usługi zama
wiającym, udziela zamówień publicz
nych na  roboty budowlane, dostawy 
lub usługi na  rzecz zamawiających, 
a  także ustanawia dynamiczny system 
zakupów, z  którego mogą korzystać 
inni zamawiający. Może on także za
wierać umowy ramowe, na  podstawie 
których pozostali zamawiający będą 
uprawnieni do  udzielania zamówień 
wykonawczych. 

Z  powyższego wynika co  najmniej 
dwutorowy sposób działania centralne
go zamawiającego. Po  pierwsze, może 
on bezpośrednio nabywać dostawy lub 
usługi, a  po  drugie, może on działać 
jako pośrednik, udzielając zamówień, 
obsługując dynamiczne systemy za
kupów lub zawierając umowy ramo
we, które zostaną wykorzystane przez 
innych zamawiających. W  przypadku 
tej drugiej możliwości ustawodawca 
pozostawia swobodę zamawiającym, 
w imieniu i na rzecz których centralny 
zamawiający zawarł umowę ramową 
lub ustanowił dynamiczny system za
kupów, umożliwiając im samodzielny 
dobór wykonawców umów jednostko
wych. Nie oznacza to jednak, że zama
wiający ci mogą całkowicie dowolnie 
dobierać wykonawców przy tego typu 
umowach, bez przestrzegania przepi
sów pzp. W przypadku chociażby umów 
ramowych, w sytuacji gdy nie wszystkie 
warunki wyłonienia wykonawców lub 
nie wszystkie warunki realizacji przed
miotu zamówienia zostały w niej okre
ślone, podczas wyboru wykonawcy 
przy umowie jednostkowej konieczne 
będzie stosowanie odpowiednio prze
pisów szczególnych dotyczących umów 
ramowych, w  tym art.  101a i  następ
nych pzp. Mimo znacznego uproszcze
nia, jakim jest zawarcie umów w imie
niu i  na  rzecz innych zamawiających, 
zamawiający ci nadal ponoszą odpo
wiedzialność za wypełnienie obowiąz
ków wynikających z ustawy w zakresie 
części postępowania, którą przepro
wadzają samodzielnie, w szczególności 

za udzielanie zamówień objętych dy
namicznym systemem zakupów lub 
za udzielenie zamówień na  podstawie 
umowy ramowej zawartej przez cen
tralnego zamawiającego. 

Współpraca transgraniczna
Kolejną możliwością wspólnego udzie
lania zamówień jest współpraca trans
graniczna, na którą szczególny nacisk 
położyła nowa dyrektywa zamówie
niowa (w ślad za nią analogiczne ure
gulowania znalazły się także w polskiej 
ustawie). Możliwość wspólnego, po
nadnarodowego udzielania zamówień 

nie jest nowością, lecz – jak uzasadnia 
motyw 73  preambuły do  dyrektywy 
– „wspólne udzielanie zamówień pu
blicznych przez instytucje zamawia
jące z  różnych państw członkowskich 
napotyka obecnie szczególne trudno
ści prawne, dotyczące konfliktów usta
wodawstw krajowych. Pomimo tego, 
że  dyrektywa 2004/18/WE w  sposób 
dorozumiany pozwoliła na  wspólne 
transgraniczne publiczne zamówienia, 
instytucje zamawiające nadal napoty
kają istotne trudności prawne i  prak
tyczne przy zakupach od  centralnych 
jednostek zakupujących w  innych 
państwach członkowskich lub przy 
wspólnym udzielaniu zamówień pu
blicznych. Trudnościom  tym należy 
zaradzić, aby umożliwić instytucjom 
zamawiającym czerpanie maksymal
nych korzyści z potencjału rynku we
wnętrznego w  kategoriach ekonomii 
skali oraz podziału ryzyka i  korzyści, 
szczególnie w  odniesieniu do  pro
jektów innowacyjnych wiążących  się 
z większym ryzykiem niż może racjo
nalnie ponieść jedna instytucja zama
wiająca”. 

Powyższe stwierdzenie stanowiło 
furtkę do  wprowadzenia przepisów 
regulujących współpracę podmiotów 
z różnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Ustawodawca przewi
dział, że państwa członkowskie w celu 
wspólnego udzielenia zamówienia za
wierają odpowiednie porozumienie, 
w  którym określają obowiązki stron 
i  ich podział oraz mające zastosowa
nie przepisy państwa lub państw, o ile 
nie zostało to uregulowane w wiążącej 
te państwa umowie międzynarodowej. 
Nie ma potrzeby stosowania odpo
wiednio przepisów obowiązujących 
we wszystkich krajach podmiotów 
umawiających  się, ale należy stoso
wać jedynie te przepisy, które zostaną 
wybrane w drodze porozumienia. Jest 
to  dość ryzykowna i  zarazem trudna 
do  zrealizowania koncepcja, zwłasz
cza że  – mimo dążenia ustawodawcy 
unijnego do  ujednolicenia systemu 

Artykuł 16 ust. 6–8 pzp

6. Jeżeli postępowanie o udziele-
nie zamówienia jest prowadzone 
w całości w imieniu i na rzecz 
więcej niż jednego zamawiające-
go, wszyscy zamawiający pono-
szą odpowiedzialność za wypeł-
nienie obowiązków wynikających 
z ustawy. Odpowiedzialność po-
wstaje również w przypadku, gdy 
jeden z zamawiających prowadzi 
postępowanie o udzielenie zamó-
wienia, występując we własnym 
imieniu i w imieniu pozostałych 
zamawiających.
7. Jeżeli postępowanie o udzielenie 
zamówienia nie jest prowadzone 
w całości w imieniu i na rzecz 
wszystkich zamawiających, każdy 
zamawiający ponosi odpowiedzial-
ność za wypełnienie swoich obo-
wiązków wynikających z ustawy 
w zakresie części postępowania, 
które prowadzi w swoim imieniu 
i na swoją rzecz.
8. Wszyscy zamawiający ponoszą 
odpowiedzialność za wypełnie-
nie obowiązków wynikających 
z ustawy w części postępowania, 
która jest prowadzona w imieniu 
i na rzecz wszystkich zamawia-
jących.
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udzielania zamówień – regulacje po
szczególnych krajów członkowskich 
nadal  się od  siebie różnią i  mogą być 
rozbieżne z realiami panującymi w in
nych państwach. W  celu uniknięcia 
wątpliwości natury prawnej ustawo
dawca w  art.  15e ust.  4  pzp dopre
cyzowuje, że  zamawiający nie  stosu
ją przepisów ustawy do  czynności, 
do których zastosowanie mają przepisy 
innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Swobody takiej zdaje się 
nie mieć centralny zamawiający, wobec 
którego ustawodawca postawił wymóg, 
aby wszelkie jego działania podlega
ły przepisom obowiązującym w  jego 
kraju członkowskim. To samo dotyczy 
umowy ramowej i dynamicznego sys
temu zakupów, jak i umów wykonaw
czych do  nich, w  przypadku których 
stosuje się ten sam reżim prawny. 

Ciekawym rodzajem współpra
cy przy udzielaniu zamówień przez 
polskich zamawiających wspólnie 
z  zamawiającymi z  innych krajów 
członkowskich UE jest możliwość 
utworzenia wspólnego podmiotu, któ
rego zadaniem jest przygotowywanie 
i  prowadzenie postępowań o  udziele
nie zamówienia publicznego, zawiera
nie umów ramowych oraz ustanawia
nie dynamicznego systemu zakupów. 
W art. 15f ust. 1 pzp wskazano, że jed
nym z  rodzajów takiego „wspólnego 
podmiotu” jest europejskie ugrupo
wanie współpracy terytorialnej (dalej: 
EUWT). Zgodnie z  rozporządzeniem 
1082/2006, do  którego odwołuje  się 
ww. przepis, celem EUWT jest uła
twianie i  wspieranie współpracy tery
torialnej, w  tym co  najmniej jednego 
z jej komponentów: współpracy trans
granicznej, transnarodowej lub mię
dzyregionalnej, między jego członka
mi, z myślą o wzmocnieniu spójności 
gospodarczej, społecznej i  terytorial
nej UE. Członkami EUWT mogą być 
m.in. przedsiębiorstwa publiczne lub 
podmioty prawa publicznego, czyli 
podmioty zobowiązane do  stosowa
nia dyrektywy. Ponieważ wskazany 

wyżej przepis posługuje  się okre
śleniem „w  szczególności”, istnieją 
co do zasady inne możliwości powoła
nia wspólnego podmiotu, np. wynika
jące z  rozporządzenia 1435/2003 oraz 
rozporządzenia 2157/2001.

W  przypadku utworzenia wspólne
go podmiotu decyzję co do przepisów, 
które będą miały zastosowanie przy 
prowadzeniu postępowań, zawieraniu 
umów ramowych lub ustanawianiu 
dynamicznego systemu zakupów, po
dejmuje odpowiedni organ wspólnego 
podmiotu. Powinny to  być przepisy 
jednego z  krajów członkowskich UE, 
ale tylko takiego, w  którym wspólny 
podmiot ma siedzibę lub w  którym 
prowadzi swoją działalność. Utworze
nie wspólnego podmiotu może nastą
pić na czas nieokreślony lub określony, 
lub też może być ograniczone tylko 
na potrzeby konkretnego zamówienia, 
konkretnych zamówień albo określo
nych rodzajów zamówień. 

Wpływ nowych  
uregulowań na rynek  
zamówień publicznych
Zasadnicze pozostaje pytanie, jak 
nowe uregulowania wpłyną na  pol
ski i  europejski rynek zamówień pu
blicznych. Wydaje się, że w większości 
dodane lub zmienione przepisy prze
cierają jedynie kurz z uregulowań i za
łożeń, które (choć w mniejszej części) 
już dawno istniały – zarówno w prawie 
europejskim, jak i  w  polskiej ustawie 
– ale nie cieszyły się zbyt dużym zain
teresowaniem. Z drugiej strony celem 
wprowadzenia nowych przepisów jest 
doprecyzowanie kwestii wspólnego 
organizowania zamówień tak, aby było 
sprawniej, szybciej, a  przede wszyst
kim pewniej. Pewności tej, z założenia, 
dodawać będą nowe uregulowania do
tyczące materii nieporuszanych do  tej 
pory w  przepisach (np. kwestii odpo
wiedzialności poszczególnych pod
miotów), chociaż na pewno nie każde
mu zamawiającemu będzie odpowiadał 
z góry narzucony model. 

Eksperci podkreślają, że  podmioty 
udzielające wspólnie zamówień mogą 
osiągnąć liczne korzyści, w  tym atrak
cyjniejsze warunki finansowe propo
nowane przez wykonawców czy  zopty
malizowanie wykorzystania zasobów 
osobowych danego podmiotu, nie wyłą
czając przy tym możliwości skorzystania 
z kadry kooperanta. Ponadto, w związku 
z faktem wdrożenia narzędzia, jakim jest 
zamówienie wspólne, zamawiający mogą 
zmniejszyć koszty związane z  udziela
niem zamówień publicznych. Koszty te 
bowiem są wówczas dzielone pomię
dzy wszystkich zamawiających biorą
cych udział w  udzielaniu zamówienia, 
co w konsekwencji wpływa na zwiększe
nie efektywności gospodarowania środ
kami publicznymi, pozostającymi w dys
pozycji tych podmiotów.  
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