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PRZES¸ANKI STOSOWANIA
WY¸ÑCZNIE KRYTERIUM CENY

Czy aby zastosowaç kryterium ceny 100% bio-
ràc pod uwag´ ograniczenie wynikajàce z art. 91
ust. 2a Pzp zamawiajàcy powinien sam dookre-
Êliç „standardy jakoÊciowe przedmiotu zamó-
wienia”, czy chodzi tutaj o „ustalone standardy
jakoÊciowe”, o których mowa w art. 70 Pzp? Czy
zatem przepis art. 91 ust 2a Pzp mo˝e mieç za-
stosowanie wy∏àcznie do dóbr o ustalonych
(przez producenta) standardach jakoÊciowych,
czy te˝ do z∏o˝onych, skomplikowanych przed-
miotów zamówienia, w odniesieniu do których
zamawiajàcy samodzielnie ustala w opisie
przedmiotu zamówienia wszelkie istotne stan-
dardy jakoÊciowe nabywanego produktu?

Nowe brzmienie przepisu art. 91 ust. 2a Pzp, wpro-
wadzone nowelizacjà z dnia 28 lipca 2016 r. w sy-
tuacji zastosowania kryterium ceny jako jedynego
kryterium oceny ofert, odst´puje od wymogu ku-

mulatywnego wykazania, ˝e przedmiot zamówie-
nia jest „powszechnie dost´pny” oraz ma „ustalone
standardy jakoÊciowe”.

Obecnie obowiàzujàcy przepis ogranicza mo˝liwoÊç
pos∏u˝enia si´ kryterium ceny o wadze przekracza-
jàcej 60 % (a wi´c i mo˝liwoÊç ustanowienia jej jako
jedynego kryterium o wadze 100%) je˝eli zamawia-
jàcy nie okreÊli w opisie przedmiotu zamówienia
standardów jakoÊciowych, odnoszàcych si´ do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
oraz nie wyka˝e w za∏àczniku do protoko∏u, w jaki
sposób zosta∏y uwzgl´dnione w opisie przedmiotu
zamówienia koszty cyklu ˝ycia. Natomiast przepis
art. 70 Pzp nie uleg∏ zmianie wskutek ww. noweli-
zacji i stanowi dalej, ˝e „zamawiajàcy mo˝e udzieliç
zamówienia w trybie zapytania o cen´, je˝eli przed-
miotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi po-
wszechnie dost´pne o ustalonych standardach jako-
Êciowych, a wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝
kwoty okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8”.
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Powy˝sze oznacza, ˝e jedynie na kanwie starego
stanu prawnego tj. sprzed nowelizacji ustawy, prze-
pis art. 70 Pzp oraz art. 91 ust 2a Pzp w cz´Êci okre-
Êlajàcej cechy przedmiotu zamówienia, warunkujà-
ce zastosowanie ka˝dego z tych przepisów, nale˝a∏o
interpretowaç analogicznie. Powy˝szy wniosek
znajduje potwierdzenie w stanowisku Prezesa UZP
oraz orzecznictwie Krajowej Izby Odwo∏awczej,
w tym m.in. w uchwale KIO z dnia 5 paêdziernika
2016 r., sygn. akt KIO/KD 60/16, w której stwier-
dzono, i˝ „uzasadnione jest korzystanie w zakresie
wyk∏adni art. 91 ust. 2a p.z.p. z dorobku doktryny
i orzecznictwa wypracowanego w zwiàzku z inter-
pretacjà art. 70 p.z.p”.

Odmiennie sytuacja wyglàda po ostatniej noweliza-
cji Pzp, w której ustawodawca wyraênie odstàpi∏ od
powszechnej dost´pnoÊci przedmiotu zamówienia,
który dodatkowo mia∏ mieç „ustalone standardy ja-
koÊciowe” (a wi´c standardy narzucone niejako
z góry w∏aÊnie z uwagi na cech´ powszechnej do-
st´pnoÊci). W obecnym brzmieniu przepisu art. 91
ust. 2a to na zamawiajàcego na∏o˝ony zostaje obo-
wiàzek okreÊlenia tych standardów jako indywidu-
alnych cech danego post´powania, a nie jako przy-
j´cia standardów „z zewnàtrz” z uwagi na powszech-
nà dost´pnoÊç produktów.

Co wi´cej, obowiàzek okreÊlenia standardów jako-
Êciowych odnosi do „wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia”. Pozwala to wysnuç wnio-
sek, ˝e zastosowanie przepisu nie powinno byç ogra-
niczane do zamówieƒ typowych, powtarzalnych,
powszechnie dost´pnych – gdy˝ w tym wypadku
nie ma potrzeby ustalania „wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia” (wynikajà one bo-
wiem samoczynnie z takich w∏aÊnie cech, jak po-
wszechnoÊç, powtarzalnoÊç czy typowoÊç).

W∏aÊnie z uwagi na obowiàzek okreÊlenia przez
zamawiajàcego standardów jakoÊciowych, odnoszà-
cych si´ do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, wymagane jest w pierwszej kolejnoÊci
zdiagnozowanie ad casum, jakie cechy sà istotne,
co sk∏ada si´ na przedmiot zamówienia i co warun-
kuje jego wykonanie na odpowiednim poziomie.
A zatem przepis art. 91 ust. 2a Pzp mo˝e i powinien

znajdowaç zastosowanie równie˝ zamówieƒ, dla
których w poprzednim stanie prawnym nie móg∏
byç stosowany, a wi´c zamówieƒ skomplikowanych,
nietypowych, o ograniczonej dost´pnoÊci i s∏u˝à-
cych zaspokajaniu indywidualnych potrzeb zama-
wiajàcego.

˚ÑDANIE Z¸O˚ENIA DOKUMENTÓW
NA ETAPIE SK¸ADANIA OFERT

Jako wykonawca zainteresowany jednym
z przetargów nieograniczonych na dostaw´
maszyn zwracamy si´ z pytaniem, czy zama-
wiajàcy mo˝e ˝adàç od wszystkich oferentów
na etapie sk∏adania ofert z∏o˝enia dokumentów
i oÊwiadczeƒ na potwierdzenie spe∏niania wa-
runków udzia∏u w post´powaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia zw∏aszcza, ˝e przewi-
dzia∏ procedur´ odwróconà? Skompletowanie
wszystkich dokumentów, w tym od podmiotów
zagranicznych, b´dzie na tym etapie niezwykle
trudne.

W wyniku nowelizacji Pzp zamawiajàcy, co do zasa-
dy, wzywa do z∏o˝enia dokumentów potwierdzajà-
cych okolicznoÊci, o których mowa w art. 25 ust. 1
jedynie wykonawc´, którego oferta zosta∏a w toku
przeprowadzonego post´powania oceniona jako
najkorzystniejsza, tj. uplasowa∏a si´ na najwy˝szej
pozycji w rankingu ofert. Jak podkreÊla Urzàd Za-
mówieƒ Publicznych w wydanej opinii dot. kwalifi-
kacji podmiotowej wykonawców (Urzàd Zamówieƒ
Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja
przepisów / Pytania i odpowiedzi dotyczàce przepi-
sów nowelizacji ustawy Pzp / Kwalifikacja podmio-
towa wykonawców www.uzp. gov.pl) regulacja ta
jako zasada ma zastosowanie do ka˝dego post´po-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, nieza-
le˝nie od trybu, w którym przeprowadzane jest po-
st´powanie.

Wyjàtkiem od powy˝szej zasady jest art. 26 ust.
2f Pzp który stanowi, ˝e je˝eli jest to niezb´dne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu post´powa-
nia o udzielenie zamówienia, zamawiajàcy mo˝e na
ka˝dym etapie post´powania wezwaç wykonawców
do z∏o˝enia wszystkich lub niektórych oÊwiadczeƒ
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lub dokumentów potwierdzajàcych, ˝e nie podlega-
jà wykluczeniu, spe∏niajà warunki udzia∏u w post´-
powaniu lub kryteria selekcji, a je˝eli zachodzà uza-
sadnione podstawy do uznania, ˝e z∏o˝one uprzed-
nio oÊwiadczenia lub dokumenty nie sà ju˝ aktual-
ne, do z∏o˝enia aktualnych oÊwiadczeƒ lub doku-
mentów.

Jak wskazuje orzecznictwo i zacytowana wy˝ej opi-
nia UZP powy˝szy przepis stanowi wyjàtek od ww.
zasady i nabiera szczególnego znaczenia w przy-
padku post´powaƒ wieloetapowych, takich jak np.
przetarg ograniczony. Przy takich trybach post´po-
wania istnieje du˝e ryzyko, ˝e do nast´pnego etapu
post´powania nie zostanie zaproszony wykonawca
spe∏niajàcy warunki udzia∏u w post´powaniu i nie-
podlegajàcy wykluczeniu, który zakwalifikowa∏by
si´ na tzw. „krótkà list´” w miejsce wykonawcy
który na dalszych etapach nie wykaza∏ spe∏nienia
tych wymogów. Taka sytuacja mo˝e skutkowaç
nawet koniecznoÊcià uniewa˝nienia post´powania
albowiem nie ma mo˝liwoÊci powrócenia do wcze-
Êniejszego tj. zamkni´tego ju˝ etapu tego post´po-
wania.

W przypadku przetargu nieograniczonego nie wy-
st´pujà etapy, a wi´c co do zasady zamawiajàcy
w razie niepotwierdzenia spe∏niania warunków
udzia∏u w post´powaniu (zarówno tych pozytyw-
nych jak i negatywnych) mo˝e za˝àdaç z∏o˝enia
przez wykonawc´ z dalszej/dalszych pozycji listy
rankingowych z∏o˝enia oÊwiadczeƒ i dokumentów
a˝ do zamkni´cia post´powania w sprawie. Nie wy-
∏àcza to jednak, ˝e i w tym trybie zastosowanie
znajduje przepis art. 26 ust. 2f Pzp i zamawiajàcy
b´dzie móg∏ wezwaç wszystkich lub niektórych wy-
konawców do z∏o˝enia oÊwiadczeƒ i dokumentów,
o ile zaistniejà ku temu uzasadnione powody.

Niestety, ustawodawca nie przewidzia∏ obowiàzku
informowania wykonawców o istnieniu tych wa˝-
nych powodów, dlatego ka˝dà spraw´ nale˝y roz-
patrywaç indywidualnie na postawie ujawnionych
dokumentów (akt post´powania) i okolicznoÊci
faktycznych towarzyszàcych danemu zamówieniu.
Je˝eli w ocenie wykonawcy nie zachodzà ˝adne
wa˝ne powody a wymóg jest nadmierny, istnieje

mo˝liwoÊç zaskar˝enia wymogu SIWZ i og∏oszenia
w drodze odwo∏ania na ich zapisy, podkreÊlajàc wy-
jàtkowoÊç, a nie standard w stosowaniu przepisu
art. 26 ust. 2f Pzp.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW
PODMIOTU TRZECIEGO A ZASADY UCZCIWEJ
KONKURENCJI

Mamy wiedz´, i˝ nasz konkurent w post´powa-
niu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego
w celu potwierdzenia spe∏niania warunków
udzia∏u w post´powaniu w zakresie posiadania
doÊwiadczenia w projektowaniu oraz posiada-
nia odpowiedniej kadry projektowej. Podmiot
ten jest autorem Programu Funkcjonalno-U˝yt-
kowego oraz Koncepcji Projektowej dla ww. po-
st´powania. Uprzejmie prosz´ o informacj´, czy
w zwiàzku z tym wykonawca ten b´dzie podle-
ga∏ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
19 Pzp?

Weryfikacja pod kàtem przes∏anek wykluczenia
z post´powania dotyczy podwykonawców (je˝eli
zamawiajàcy tak zastrze˝e) jak i obowiàzkowo pod-
miotów trzecich, a wiec podmiotów u˝yczajàcych
swój potencja∏. Zamawiajàcy przed podj´ciem decy-
zji o wykluczeniu musi przesàdziç czy uczestnic-
two takiego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego
w przygotowaniu post´powania, mia∏o lub mog∏o
mieç wp∏yw na zak∏ócenie konkurencji i w jaki spo-
sób to nastàpi∏o. Przes∏anka wymaga analogicznego
zbadania jak w przypadku wykonawców sk∏adajà-
cych ofert´.

PodkreÊliç nale˝y, i˝ samo „zak∏ócenie konkurencji”
o której mowa w rat 24 ust. 1 pkt. 19 jest zjawi-
skiem ocennym i wymaga dok∏adnego zbadania ro-
dzaju zaanga˝owania w prace przygotowawcze jak
i efektu wykorzystania tych prac w post´powaniu.
Aby ustaliç czy aktualizuje si´ obowiàzek wyklucze-
nia podwykonawcy nale˝y najpierw zbadaç, w ja-
kim zakresie by∏y wykonywane prace przygoto-
wawcze przez podwykonawc´ oraz, czy wobec tego
faktycznie dosz∏o do uprzywilejowania pozycji wy-
konawcy, korzystajàcego z wiedzy takiego podmio-
tu, na etapie sk∏adania ofert. Z samego bowiem
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udzia∏u podwykonawcy w opracowaniu dokumen-
tacji post´powania nie wynika jednoznaczne do-
mniemanie prawne, ˝e podmiot ten mia∏ przewag´
konkurencyjnà nad pozosta∏ymi uczestnikami po-
st´powania, zw∏aszcza ˝e to nie on ostatecznie przy-
gotowywa∏ i wycenia∏ ofert´.

Na kanwie poprzednio obowiàzujàcych przepisów
wykszta∏ci∏o si´ orzecznictwo wskazujàce na to, ˝e
zak∏ócenie konkurencji ma miejsce wtedy, gdy wie-
dza zdobyta w zwiàzku z przygotowaniem post´-
powania da∏a przewag´ wykonawcy nad pozosta∏y-
mi uczestnikami post´powania, przez co mia∏ on
mo˝liwoÊç przygotowania oferty na lepszych wa-
runkach albo posiada∏ informacje dodatkowe o oko-
licznoÊciach zwiàzanych z realizacjà zamówienia.
Dzi´ki tym dodatkowym informacjom, które inni
wykonawcy mogli poznaç dopiero na etapie realiza-
cji umowy, przy sporzàdzaniu oferty wykonawca by∏
w uprzywilejowanej pozycji, móg∏ lepiej oszacowaç
rzeczywisty zakres nak∏adu prac i Êrodków potrzeb-
nych do realizacji zamówienia, a to mog∏o i zazwy-
czaj przek∏ada∏o si´ na mo˝liwoÊç podania korzyst-
niejszej ceny oferty.

Powy˝sze przesàdzenie mo˝e byç niezwykle trudne
w przypadku podmiotów trzecich, które bezpoÊred-
nio nie sk∏adajà oferty, nie wyceniajà jej i nie anga-
˝ujà – z za∏o˝enia, do post´powania lub przygoto-

wania oferty osób (choç jest to mo˝liwe np. poprzez
u˝yczenie potencja∏u ludzkiego), które by∏y zaanga-
˝owane w prace przygotowawcze w post´powaniu.

Je˝eli jednak charakter udzia∏u podmiotu trzeciego
w przygotowaniu post´powania, jego wiedza i za-
anga˝owanie w realizacji zamówienia, zgodnie
z u˝yczonym potencja∏em (tutaj nale˝y pami´taç
o realnym udost´pnieniu potencja∏u i koniecznoÊci
zaanga˝owania tego podmiotu w przypadku us∏ug
lub robót w ich realizacj´) wskazuje na jego uprzy-
wilejowanà pozycj´ i naruszenie konkurencji, za-
mawiajàcy winien taki podmiot wykluczyç. Dotyczy
to jednak wykluczenia podwykonawcy (podmiotu
u˝yczajàcego potencja∏u) a nie samego wykonawcy.
Ten zostanie wykluczony dopiero wówczas, gdy na
mocy art. 22a ust. 6 Pzp nie zastàpi tego podmiotu
innym podmiotem lub zobowià˝e si´ do osobistego
wykonania odpowiedniej cz´Êci zamówienia.
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