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NALICZENIE KAR UMOWNYCH
PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO A MO˚LIWOÂå
WYKLUCZENIA W KOLEJNYM PRZETARGU

Mamy zamiar wziàç udzia∏ w przetargu nieogra-
niczonym na dostaw´ sprz´tu fotograficznego.
Podczas ostatnio realizowanego zamówienia,
zamawiajàcy na∏o˝y∏ na nas kar´ umownà z ty-
tu∏u przekroczenia o jeden dzieƒ terminu reali-
zacji – poddostawca dostarczy∏ nam niekomplet-
ny sprz´t, co spowodowa∏o opóênienie. Prosz´
o informacj´, czy samo naliczenie przez zama-
wiajàcego kary umownej (zosta∏a ona uregulo-
wana), jeÊli nie dosz∏o jednoczeÊnie do rozwià-
zania umowy ani zasàdzenia odszkodowania,
spowoduje wystàpienie przes∏anki wykluczenia
okreÊlonej w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp w przysz∏ym
przetargu? Zaznaczam, ˝e zamawiajàcy wyda∏
nam poÊwiadczenie, ˝e zamówienie zosta∏o
wykonane nale˝ycie, ale odnotowa∏ jednocze-
Ênie w treÊci referencji, ˝e na∏o˝y∏ na nas kar´
umownà.

W Êwietle brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp (przes∏an-
ki fakultatywnej), wykluczenie mo˝e nastàpiç jedynie
wówczas, gdy dosz∏o do rozwiàzania umowy o zamó-
wienie publiczne lub zasàdzenia odszkodowania. Po-
wy˝sze musi nastàpiç w skutek niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania, oczywiÊcie z przyczyn le˝à-
cych po stronie wykonawcy, wczeÊniejszej umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub umowy kon-
cesji.

Niniejszy przepis pos∏uguje si´ poj´ciem „zasàdzenia
odszkodowania”, mowa zatem o odszkodowaniu, któ-
re zosta∏o zasàdzone wyrokiem sàdu. Pod poj´ciem
odszkodowania przyjmuje si´ równie˝ kary umowne,
tak wi´c jeÊli zosta∏yby one zasàdzone, nie zaÊ nali-
czone przez zamawiajàcego i dobrowolnie zap∏acone
przez wykonawc´, warunek w postaci „zasàdzenia od-
szkodowania” zosta∏by spe∏niony.

Jedyne wàtpliwoÊci mogà si´ nasuwaç w przypadku
nie wystàpienia przez zamawiajàcego do sàdu o za-
p∏at´ kary umownej, samodzielnego jego na∏o˝enia
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i potràcenia z wynagrodzenia wykonawcy. W mojej
opinii nie dochodzi wówczas do „zasàdzenia odszko-
dowania”, zatem nie ma jakichkolwiek podstaw
prawnych do wykluczenia wykonawcy z post´powa-
nia. W przypadku odmiennego stanowiska zamawia-
jàcego istnieje oczywiÊcie mo˝liwoÊç jego podwa˝enia
w drodze odwo∏ania do Krajowej Izby Odwo∏awczej.
Co wi´cej, zamawiajàcy nie powinien kierowaç si´
wy∏àcznie faktem na∏o˝enia na wykonawc´ kary
umownej, ale ka˝dorazowo badaç okolicznoÊci spra-
wy, w tym to, czy wykonawcy mo˝na przypisaç win´.
Tytu∏em przyk∏adu mo˝na wskazaç na spraw´ roz-
strzygni´tà wyrokiem KIO z dnia 30 stycznia 2016 r.,
sygn. akt KIO 2199/16, gdzie Izba stwierdzi∏a jedno-
znacznie, i˝ uchybienie terminowi i na∏o˝enie z tego
tytu∏u kar umownych nie mo˝e byç automatycznie
kwalifikowane jako przes∏anka do wykluczenia wyko-
nawcy. Izba wzi´∏a wówczas pod uwag´ wszystkie
okolicznoÊci wp∏ywajàce na przekroczenie terminu
i nie znalaz∏a podstaw do przypisywania wykonawcy
winy i nienale˝ytego wykonania umowy. Podobnie
w wyroku z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt KIO
116/16, Izba stan´∏a na stanowisku, ˝e „je˝eli skala
i stopieƒ uchybienia obowiàzkom wynikajàcych
z umowy w porównaniu do zakresu us∏ug wykonane-
go bez uchybieƒ jest nieistotna, realizacja ca∏ej umo-
wy mo˝e byç oceniona jako nale˝yta”.

Nie mo˝na wi´c przyjmowaç z góry, ˝e zaistnienie ka-
ry umownej Êwiadczy automatycznie o nienale˝ytym
wykonaniu zamówienia. Samo naliczenie kar umow-
nych nie powinno wi´c stwarzaç realnego zagro˝enia
uczestnictwa w przysz∏ych post´powaniach.

PRZEK¸ADANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY

JesteÊmy Êwie˝o po wyborze wykonawcy w try-
bie przetargu nieograniczonego na sukcesywne
dostawy artyku∏ów biurowych. Wybrany wyko-
nawca, pomimo wystosowanego wezwania do
zawarcia umowy, odmawia jej podpisania w wy-
znaczonym terminie, t∏umaczàc si´ trudnà sytu-
acjà rodzinnà. Podtrzymuje on wol´ podpisania
umowy i prosi o przesuni´cie terminu o tydzieƒ.
Up∏ynà∏ ju˝ termin zwiàzania ofertà i nie wiemy,
czy w zwiàzku z tym mo˝liwe jest jeszcze podpi-
sanie z tym wykonawcà umowy. Ceny zapropo-

nowane przez pozosta∏ych wykonawców znacz-
nie przekraczajà nasz bud˝et. Co, jako zamawia-
jàcy, mamy zrobiç? Zgodziç si´ na prze∏o˝enie ter-
minu, czy uniewa˝niç przetarg, rozpisaç nowy
i zabraç wykonawcy wp∏acone wadium?

W treÊci art. 94 ust. 1 Pzp wskazano minimalne ter-
miny przed up∏ywem których – co do zasady – niedo-
puszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego (tzw. klauzula standstill). Ustawodaw-
ca nie okreÊli∏ jednak˝e maksymalnego terminu, do
up∏ywu którego powinno nastàpiç podpisanie umowy
pomi´dzy wykonawcà a zamawiajàcym.

Ograniczenie zwiàzania ofertà terminem okreÊlonym
w myÊl art. 85 ust. 1 Pzp s∏u˝y ochronie interesów
wykonawcy i ma na celu zapewnienie mu mo˝liwoÊci
uchylenia si´ od podpisania umowy w sytuacji, gdy na
skutek up∏ywu czasu mo˝e on ju˝ nie byç zaintereso-
wany podpisaniem umowy na warunkach zapropo-
nowanych w ofercie (tak m.in. wyrok KIO z dnia 2
kwietnia 2013 r., KIO 655/13). JeÊli jednak po up∏ywie
terminu zwiàzania ofertà istnieje zgodna wola stron
co do zawarcia umowy, nic nie stoi na przeszkodzie,
aby jà zmaterializowaç poprzez jej podpisanie.

W wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt XXIII Ga
924/14, Sàd Okr´gowy w Warszawie, stwierdzi∏, ˝e
„uznanie, ˝e w sytuacji up∏ywu terminu zwiàzania
ofertà zamawiajàcy nie mo˝e ju˝ zawrzeç umowy
z wykonawcà, który wyra˝a ch´ç podpisania umowy,
sta∏oby w sprzecznoÊci z funkcjà, dla jakiej zosta∏y
wprowadzone do Pzp, przepisy dotyczàce zwiàzania
ofertà, albowiem zamiast realizowaç podstawowy cel
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego,
który sprowadza si´ do wyboru najkorzystniejszej
oferty i zawarcia umowy, w istocie uniemo˝liwia∏yby
to. (…)Up∏yw terminu zwiàzania ofertà nie przesàdza
o nieskutecznoÊci oferty.” Zatem, na gruncie przepi-
sów Pzp zawarcie umowy po up∏ywie terminu zwiàza-
nia ofertà jest dopuszczalne.

W myÊl art. 94 ust. 3 Pzp je˝eli wykonawca, którego
oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego zamawiajàcy
mo˝e wybraç ofert´ najkorzystniejszà spoÊród pozo-
sta∏ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
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badania i oceny, chyba ˝e zachodzà przes∏anki unie-
wa˝nienia post´powania, o których mowa w art. 93
ust. 1. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby
stwierdzenie, ˝e wykonawca, który z∏o˝y∏ ofert´ naj-
korzystniejszà uchyla si´ od zawarcia umowy, musi
byç poprzedzone ustaleniem, i˝ ten wykonawca nie
ma zamiaru zawarcia umowy i umyÊlnie podejmuje
dzia∏ania, które majà na celu niedopuszczenie do jej
zawarcia. W opisanym przypadku jednorazowa proÊ-
ba o przesuni´cie terminu mo˝e nie byç wystarczajàca
do przypisania umyÊlnoÊci, zw∏aszcza, ˝e wykonawca
wyra˝a wol´ zawarcia umowy w póêniejszym, nieod-
leg∏ym terminie.

JeÊli jest to zatem oferta, której cena mieÊci si´
w Paƒstwa bud˝ecie, a wykonawca wyra˝a ch´ç pod-
pisania umowy, istnieje mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia
proÊby wykonawcy. Up∏yw terminu zwiàzania ofertà
nie stoi na przeszkodzie zawarcia umowy – jest ona
jak najbardziej wa˝na. Je˝eli jednak zawarcie umowy
po wyznaczonym terminie straci∏oby dla Paƒstwa
sens mo˝na tak˝e znaleêç podstawy do uznania, ˝e
wykonawca uchyli∏ si´ od zawarcia umowy i zatrzy-
maç wadium.

POMINI¢TA CZ¢Âå ZAMÓWIENIA

Jako urzàd gminy zorganizowaliÊmy przetarg nie-
ograniczony na dostaw´ pomocy dydaktycznych
i naukowych oraz sprz´tu sportowego dla jednej
ze Êwietlic dzieci´cych (zamówienie publiczne
poni˝ej progów unijnych). Jedna z osób odpowie-
dzialnych za przygotowanie post´powania zapo-
mnia∏a uwzgl´dniç w tym post´powaniu jednej
cz´Êci – czasopism. W jaki sposób dokonaç teraz
ich zakupu? Zale˝y nam, aby dostaç je mo˝liwie
szybko.

W pierwszej kolejnoÊci konieczne jest zbadanie, czy
w opisywanym przypadku mo˝liwe jest wydzielenie
tej pomini´tej cz´Êci i dokonanie jej zakupu na pod-
stawie art. 6a Pzp. Skorzystanie bowiem z upraw-
nienia do stosowania przepisów w∏aÊciwych dla
danej cz´Êci zamówienia publicznego mo˝liwe jest
w przypadku, gdy jej wartoÊç jest mniejsza ni˝ wy-
ra˝ona w z∏otych równowartoÊç kwoty 80 000 euro
dla dostaw, pod warunkiem, ˝e ∏àczna wartoÊç tych

cz´Êci wynosi nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamó-
wienia.

Warto mieç jednak na uwadze, i˝ powy˝sze nie powo-
duje automatycznego odstàpienia od stosowania Pzp,
bowiem zamawiajàcy powinien mieç na wzgl´dzie
przepisy ogólne tej ustawy, a w szczególnoÊci art. 32
ust. 2, zgodnie z którym zamawiajàcy nie mo˝e w ce-
lu unikni´cia stosowania przepisów ustawy dzieliç
zamówienia na cz´Êci lub zani˝aç jego wartoÊci. Sens
normatywny tego przepisu sprowadza si´ do ustale-
nia, i˝ zamawiajàcy nie mo˝e dokonywaç podzia∏u
zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia
wartoÊci dla ka˝dej z wydzielonych cz´Êci zamówienia
dosz∏o do nieuprawnionego wy∏àczenia stosowania
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Za-
tem, nie jest zakazany sam podzia∏ jednego zamó-
wienia na cz´Êci, ale jest zakazany taki podzia∏, który
bez uzasadnionej przyczyny zmierza do unikni´cia
stosowania przez zamawiajàcego przepisów omawia-
nego aktu (tak m.in. orzeczenie G∏ównej Komisji
Orzekajàcej z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt BDF1/
4900/59/59/12/1577).

Przepis art. 6a Pzp pozwala zatem zamawiajàcemu –
w przypadku zamówieƒ udzielanych w cz´Êciach – na
zastosowanie wobec konkretnej cz´Êci przepisów
w∏aÊciwych dla jej wartoÊci. Tym samym zamawiajà-
cy nie ma obowiàzku korzystania z procedury w∏aÊci-
wej dla udzielenia ca∏ego zamówienia publicznego.
Mo˝liwe by∏oby wówczas dokonanie zakupu czaso-
pism u dowolnego dostawcy. Je˝eli jednak nie spe∏-
niacie Paƒstwo wskazanych powy˝ej warunków to
konieczne b´dzie przeprowadzenie odr´bnego post´-
powania.
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