
Opis przedmiotu zamówienia

30 Przetargi Publiczne | Czerwiec 2018

Magdalena Marciniak
radca prawny w Kancelarii Prawnej  
PIERÓG & Partnerzy

N iejednokrotnie zamawiają-
cy stają przed dylematem, 
czy zorganizować i przepro-

wadzić postępowanie w  celu udziele-
nia zamówienia we własnym zakresie, 
czy skorzystać w tym celu z doradztwa 
profesjonalnego podmiotu zewnętrz-
nego. Wybór sprowadza  się do  tego, 
że zamawiający albo przejmuje ryzyko 
związane z  prawidłowością przepro-
wadzenia postępowania, albo odpłat-
nie przerzuca je na  zewnątrz. Formy 
świadczenia pomocy dla podmiotów 
udzielających zamówień są  bardzo 
zróżnicowane – od  ogólnego doradz-
twa po  działanie w  imieniu zamawia-
jącego i  na  jego rzecz w  charakterze 
pełnomocnika. Powierzenie czynności 
przygotowania i  przeprowadzenia po-
stępowania niezależnemu podmiotowi, 
choć wydaje  się, że  jest rozwiązaniem 
bardziej kosztownym, to  w  ostatecz-
nym rozrachunku może przynieść 
znacznie więcej korzyści i  oszczędno-
ści niż samodzielne działania zama-
wiających. Korzyści te odczuwalne 
są  przede wszystkim na  płaszczyźnie 

zaangażowania czynnika ludzkiego – 
decydując się bowiem na samodzielne 
przygotowanie postępowania, zama-
wiający musi wziąć pod uwagę liczbę 
i  strukturę zatrudnienia, przewidzieć 
rezerwy zatrudnienia w razie koniecz-
ności zastępstwa, ale także na  płasz-
czyźnie ekonomicznej – zlecenie za-
dania zewnętrznemu podmiotowi 
oznacza mniejsze ryzyko wystąpienia 
błędów, cofnięcia dofinansowania, ale 
też mniejszą odpowiedzialność pod-
miotu organizującego przetarg.

Korzystając z  doradztwa zewnętrz-
nego, należy pamiętać o  tym, że  zakres 
zadań, a więc i odpowiedzialność, są re-
gulowane stosunkiem zobowiązaniowym 
między zobowiązanym do  stosowania 
ustawy a  jego doradcą lub pełnomoc-
nikiem. Umowa ta – w zależności od jej 
kształtu i postanowień – będzie, co do za-
sady, umową starannego działania, odwo-
łującą się do konieczności wykonywania 
powtarzalnych czynności. W  pewnych 
warunkach może jednak przybrać for-
mę umowy o  dzieło, ocenianej pod ką-
tem osiągnięcia konkretnego rezultatu. 
To powoduje dość istotną różnicę w roz-
kładzie odpowiedzialności obu stron. 
Jednak niezależnie od tego podmiot zaj-
mujący się bieżącą prawną obsługą zama-
wiającego powinien albo przeprowadzić 

zamawiającego przez procedurę zamó-
wieniową, albo przeprowadzić  tę pro-
cedurę za niego (w  sytuacji otrzymania 
właściwego pełnomocnictwa). 

Zakres doradztwa
Każde doradztwo powinno obejmo-
wać tzw. kamienie milowe właściwe 
dla wszczęcia i  przeprowadzenia po-
stępowania zgodnie z  ustawą, w  tym 
prawidłowe określenie i  sklasyfikowa-
nie przedmiotu zamówienia, oszaco-
wanie jego wartości z uwzględnieniem 
innych planowanych w  roku finanso-
wym zamówień, przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wy-
mogami ustawy, a następnie wszczęcie 
postępowania w odpowiednim trybie. 

Sklasyfikowanie zamówienia 
i oszacowanie wartości
Dwa wymienione jako pierwsze ele-
menty wymagają aktywnej współpracy 
z  komórkami merytorycznymi zama-
wiającego. W sytuacji gdy przedmiot za-
mówienia jest z pogranicza usług i robót 
budowlanych, konieczne będzie usta-
lenie specyfiki i  zakresu zamawianych 
dóbr, a  następnie sklasyfikowanie ich 
za pomocą odpowiednich kodów CPV. 
W  przypadku zamówienia mieszanego 
wybór odpowiedniej procedury będzie 
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zależał od  właściwego zastosowania 
przepisów kolizyjnych, tj. art. 5c–5f pzp. 
Błędne sklasyfikowanie przedmiotu za-
mówienia może mieć poważniejsze kon-
sekwencje niż pojedyncze naruszenia 
ustawy, np. w zakresie terminu składania 
ofert czy wyboru właściwego ogłoszenia. 
Dla przykładu – zakwalifikowanie usług 
jako robót budowlanych i  zaniechanie 
przeprowadzenia procedury unijnej 
z uwagi na to, że zakładana wartość ro-
bót nie przekracza progów określonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, spowo-
duje wybór niewłaściwej procedury 
w całej rozciągłości. Co więcej, w przy-
padku postępowań sektorowych zakwa-
lifikowanie zamówienia jako poniżej 
progowego spowoduje całkowite zanie-
chanie stosowania pzp. 

Właściwa klasyfikacja ma doniosłe 
znaczenie nie  tylko dla przeprowa-
dzenia zamówienia podstawowego. 
Błędy w tym zakresie mogą uniemoż-
liwić aneksowanie zawartej umowy 
w drodze udzielenia zamówień dodat-
kowych: gdy początkowo udzielone 
zostanie zamówienie na  roboty, a  na-
stępnie zajdzie konieczność wykonania 
dodatkowych usług, to zawarcie anek-
su może  się okazać ryzykowne. Nie 
ulega wątpliwości, że  zmiana kwalifi-
kacji zamówienia z robót na usługi bę-
dzie zmianą charakteru umowy i  jako 
taka nie  będzie możliwa w  ramach 
zawartej umowy, gdyż zakazuje tego 
art. 144 ust. 1b pzp. 

W  przypadku kolejnego kroku, ja-
kim jest szacowanie wartości zamó-
wienia, konieczne będzie zastosowanie 
wymogów formalnoprawnych do  wy-
liczenia kwoty, jaką zamawiający za-
mierza przeznaczyć na  zamówienie. 
W  pzp praktycznie nie  wskazuje  się, 
jak dokonywać rozeznania cenowe-
go, określa  się jedynie ogólne zasady, 
takie jak zakaz dzielenia zamówień 
na części w celu zaniżenia ich wartości 
czy zakaz wybierania sposobu oblicza-
nia wartości zamówienia w celu unik-
nięcia stosowania ustawy. W  tym za-
kresie przyda się zatem wsparcie osób 

merytorycznych odpowiedzialnych 
za zamówienie, zwłaszcza że  materia 
ta nie  pozostaje obojętna dla kontroli 
Prezesa UZP. 

Zgodnie z  opinią UZP Szacowanie 
wartości i udzielanie zamówień, w tym 
zamówień objętych projektem współ-
finansowanym ze  środków Unii Euro-
pejskiej1, aby zweryfikować możliwość 
podziału zamówienia, należy odwo-
łać się do następujących kryteriów: 
 1)  tożsamość przedmiotowa zamó-

wienia (czy  zamawiane dosta-
wy, usługi lub roboty budowlane 
są tego samego rodzaju i o tym sa-
mym przeznaczeniu); 

 2)  tożsamość czasowa zamówienia 
(czy możliwe jest udzielenie zamó-
wienia w tym samym czasie);

 3)  możliwość wykonania zamówienia 
przez jednego wykonawcę.

Mimo pozornej oczywistości wska-
zanych przesłanek zamawiający mają 
niejednokrotnie problemy dotyczą-

ce oceny, czy  zamówienie planowane 
w najbliższym czasie będzie tego same-
go rodzaju i  przeznaczenia. Tytułem 
przykładu można przywołać usługi 
oznaczone kodem CPV 50000000 – 
„Usługi naprawcze i  konserwacyjne”, 
które w swej istocie i w pewnych przy-
padkach mogą też stanowić roboty 
budowlane oznaczone kodem CPV 
45453000 – „Roboty remontowe i  re-
nowacyjne”. 

Nie mniejszych problemów nastrę-
cza określenie tożsamości czasowej. 
Ustawowy zwrot „w  tym samym cza-
sie” jest niedookreślony, a „czasowość” 

wyrażana jest najczęściej w skali roku, 
przy czym nie  chodzi tutaj o  rok ka-
lendarzowy, ale o rok budżetowy danej 
jednostki. 

Artykuł 13a  pzp stanowi, że  zama-
wiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1 i 2 pzp, oraz ich związki nie póź-
niej niż 30  dni od  dnia przyjęcia bu-
dżetu lub planu finansowego przez 
uprawniony organ sporządzają plany 
postępowań o  udzielenie zamówień, 
jakie przewidują przeprowadzić w da-
nym roku finansowym, oraz zamiesz-
czają je na  stronie internetowej. Inne 
jednostki, o  ile nie  mają obowiązku 
publikacji takich planów na  stronie 
internetowej, nie  są przez to zwolnio-
ne ze  sporządzania samych planów 
zamówień, które wynikają najczęściej 
z  ich wewnętrznych uregulowań. Na-
wet jeżeli plany postępowań o  udzie-
lenie zamówień nie  będą przez daną 
jednostkę tworzone – na  co  pozwala 
wprost brzmienie art.  13  ust. 1  pzp – 

nie oznacza to zwolnienia tej jednostki 
z  konieczności zachowania należytej 
staranności przy szacowaniu wartości 
konkretnego zamówienia. Ta należyta 
staranność będzie nieodzownie zwią-
zana z  analizą planowanych na  datę 
wszczęcia danego postępowania in-
nych podobnych przedmiotowo za-
mówień; nie  zawsze będzie bowiem 
możliwe przeforsowanie zaistnienia 
potrzeby ich udzielenia w późniejszym 
czasie. 

Co  istotne, art.  32  ust.  5  pzp prze-
widuje dla wyodrębnionych jednostek 
organizacyjnych zamawiającego, które 

Korzystając z doradztwa zewnętrznego, należy 
pamiętać, że zakres zadań i odpowiedzialność 
są regulowane stosunkiem zobowiązaniowym 
między zobowiązanym do stosowania ustawy 
a jego doradcą lub pełnomocnikiem.
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posiadają samodzielność finansową, 
możliwość odrębnego ustalania war-
tości udzielanego zamówienia, jeże-
li jednostki te udzielają zamówienia 
związanego z ich własną działalnością. 
W  stosunku do  takich zamówień wy-
odrębniona jednostka organizacyjna 
powinna również sporządzać plan 
zamówień publicznych i  może nieza-
leżnie wszczynać, a następnie przepro-
wadzać odpowiednie procedury zamó-
wieniowe. 

Merytoryczne badanie 
wartości zamówienia 
W  przypadku tzw. merytorycznego 
badania wartości zamówienia zama-
wiający dokonuje rozeznania rynku. 
Nie powinien dla oszacowania warto-
ści przyjmować najniższej wyceny, lecz 
posłużyć się średnią cen uzyskanych tą 
metodą, powinien też brać pod uwagę 
możliwie szeroki zakres czynności, ja-
kie będzie trzeba wykonać w  ramach 
realizacji zamówienia, a  które powo-
dują wzrost kosztów po stronie wyko-
nawcy. Możliwe jest przeprowadzenie 
rozeznania rynku np. drogą mailową, 
oszacowanie wartości zamówienia 
na podstawie poprzednio udzielonego 
zamówienia obejmującego identyczny 
przedmiot (o  ile ceny stosowane po-
przednio pozostają aktualne i  rynko-
we) lub posłużenie  się profesjonalnie 
sporządzonym kosztorysem. Metody te 
nie są doskonałe i w zależności od na-
strojów na  rynku poszczególne wyce-
ny mogą się od siebie różnić. Problem 
pojawia się też wtedy, kiedy zakres za-
mówienia jest trudny lub niemożliwy 
do ustalenia, a wykonawca – nie mając 
jasnego obrazu przyszłych zadań – wy-
cenia dodatkowo ryzyko wystąpienia 
innych czynności, nieprzewidzianych 
w wystosowanym zapytaniu. 

Badanie ceny rażąco niskiej
O  niedoskonałości merytorycznego 
szacowania, a tym samym o dynamicz-
ności cen na rynku świadczy wprowa-
dzenie wraz z nowelizacją pzp z 2016 r. 

uregulowania art. 90 ust. 1a pkt 2 pzp 
dotyczącego badania rażąco niskiej 
ceny. Obecnie podczas badania oferty 
różnicę 30% należy liczyć od szacowa-
nych kwot powiększonych o  należny 
podatek od towarów i usług, lecz zak-
tualizowanych z uwzględnieniem oko-
liczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych. Zamawiający 
powinien ustalić, czy doszło do zmia-
ny cen na  rynku, a  w  razie potrzeby 

przeszacować pierwotną wartość za-
mówienia. Jest to  o  tyle praktyczne, 
że w wielu przypadkach może skutko-
wać wyeliminowaniem konieczności 
przeprowadzania procesu wyjaśniania 
rażąco niskiej ceny, w  sytuacji kiedy 
różnice są  oczywiste i  nie  wynikają 
z pokrętnej czy szarej polityki cenowej 
oferenta.

Wybór trybu
Kolejnym ważnym zadaniem po usta-
leniu przedmiotu, zakresu oraz szacun-
kowej wartości zamówienia jest dobór 
odpowiedniego trybu postępowania. 
Tryby podstawowe, czyli przetarg nie-
ograniczony i ograniczony, są właściwe 
dla każdego rodzaju zamówienia, za-
mawiający nie  musi więc tracić czasu 
na ustalanie, czy dany przedmiot może 
być nabyty w  jednym z  tych trybów. 
Pozostałe tryby są trybami szczególny-
mi – dla możliwości ich zastosowania 
wymagane jest spełnienie ustawowych 
przesłanek. 

Niektóre tryby szczególne mają 
prowadzić do  szybszego i  prostszego 
wyboru wykonawcy, inne stosowane 
są  z  uwagi na  brak możliwości usta-
lenia zakresu czy  przedmiotu zamó-
wienia. W  praktyce zdarza  się, że  po-
stępowania prowadzone w  trybach 
szczególnych trwają jednak znacznie 
dłużej i nasuwają o wiele więcej wątpli-
wości niż postępowania prowadzone 
w procedurach konkurencyjnych. Jako 
przykład można wskazać tryb negocja-
cji z  ogłoszeniem, w  przypadku któ-
rego może pojawić  się problem zwią-
zany z  ograniczonym zastosowaniem 
ustawy w  przypadku badania i  oceny 
ofert wstępnych. Mimo że  przepis 
art. 57 ust. 2 pzp nakazuje odrzucenie 
takiej oferty w sytuacji jej niezgodności 
z  siwz lub gdy złożona zostanie przez 
wykonawcę wykluczonego, to nie prze-
widuje już możliwości wyjaśniania 
treści takiej oferty ani możliwości ko-
rzystania z art. 26 ust. 3–4 pzp. Niejed-
noznaczne w  tym zakresie pozostaje 
także orzecznictwo. 

Negocjacje z ogłoszeniem

Tryb negocjacji z ogłoszeniem, 
tak jak pozostałe tryby, podlega 
wszystkim przepisom z czę-
ści ogólnej pzp.  Zatem art. 7 
i art. 25 oraz 26 pzp powinny 
mieć zastosowanie w trakcie 
badania i oceny ofert, choć 
przepis art. 57 ust. 2 nie przewi-
duje tego wprost. Część składów 
Krajowej Izby Odwoławczej 
wysnuwała jeszcze dalej idące 
wnioski, że do ofert wstępnych ma 
zastosowanie również instytucja 
wezwania do wyjaśnień oferty, 
uregulowana art. 87 ust. 1 pzp 
(zob. np. wyrok KIO z 19 listopada 
2012 r., KIO 2401/12; wyrok KIO 
z 14 listopada 2014 r., KIO 2257/14; 
wyrok KIO z 29 marca 2011 r., 
KIO 528/11). Odrzucając bowiem 
ofertę wstępną w trybie negocja-
cji z ogłoszeniem, zamawiający 
powinien mieć absolutną pewność 
co do niezgodności oferty z treścią 
siwz. Inne składy orzekające 
zajmowały natomiast całkowicie 
przeciwne stanowisko – uzna-
jąc, że przepisy art. 87 i 26 pzp 
nie mają zastosowania w trakcie 
badania oferty wstępnej (zob. wy-
rok KIO z 29 września 2014 r., KIO 
1854/14; wyrok KIO z 18 sierpnia 
2011 r., KIO 1671/11).
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Zamówienia społeczne
Szczególnym typem zamówienia, cie-
szącym  się ostatnio dużym zaintere-
sowaniem, jest zamówienie na  usługi 
społeczne. Procedury społeczne stano-
wią obecnie wyodrębnioną kategorię 
zamówień, które – mimo że  podlegają 
reżimowi pzp (gdy ich wartość przekra-
cza 30 000 euro) – mogą być przepro-
wadzone wedle uznania zamawiającego 
z uwzględnieniem wymogów art. 138g–
–138s pzp. Wachlarz usług społecznych 
jest dość szeroki, a  za atrakcyjnością 
udzielenia zamówień w  tej procedu-
rze przemawia także kwota progowa, 
od której w ogóle zachodzi konieczność 
stosowania wyżej wskazanych przepi-
sów. Gdy wartość zamówienia prze-
kracza 1 000  000  euro – w  zamówie-
niach sektorowych – oraz 750 000 euro 
– w  przypadku zamówień innych niż 
zamówienia sektorowe lub zamówienia 
w dziedzinach obronności i bezpieczeń-
stwa, zastosowanie znajdują jedynie 
wybrane przepisy pzp. Jak widać, próg 
ten znacznie przekracza kwoty tzw. 
zwykłych progów unijnych, wynikają-
cych z  art.  11  ust.  8  pzp. Poniżej tych 
kwot, a więc np. w zamówieniu na usłu-
gi ochrony o  niebagatelnej wartości 
3  mln  zł, zamawiający powinien prze-
prowadzić postępowanie wedle wska-
zówek jednego przepisu – art. 138o pzp. 
Wówczas poza publikacją ogłoszenia 
w biuletynie lub na swojej stronie inter-
netowej i  zastosowaniem kilku innych 
określonych tam zasad zamawiający 
może dowolnie doprowadzić do wybo-
ru oferty, stosując niespotykane kryteria 
oceny ofert lub unieważniając postępo-
wanie bez przyczyny.

Zgodne z zasadami 
opisanie przedmiotu
Po  obraniu odpowiedniej procedury 
zamawiający przy udziale komórek me-
rytorycznych powinien przygotować 
opis przedmiotu zamówienia. W  myśl 
art. 29 ust. 1 pzp ma on obowiązek opi-
sania przedmiotu zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, przy uwzględnieniu wszystkich 
wymagań i okoliczności mogących mieć 
wpływ na  sporządzenie oferty. Zapis 
ten służy realizacji ustawowych zasad 
uczciwej konkurencji (a co za tym idzie, 
zasady równego dostępu do zamówie-
nia) wyrażonych art. 7 ust. 1 pzp. Bio-
rąc pod uwagę treść art. 29 ust. 2 pzp, 
zgodnie z  którym przedmiotu zamó-
wienia nie można opisywać w sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą kon-
kurencję, do  stwierdzenia faktu nie-
prawidłowości w opisie przedmiotu za-
mówienia, a  tym samym sprzeczności 
z  prawem, wystarczy jedynie zaistnie-
nie możliwości utrudniania uczciwej 
konkurencji przez zastosowanie okre-
ślonych zapisów w specyfikacji (nie  jest 
konieczne realne uniemożliwienie takiej 
konkurencji). 

Mimo stricte technicznego charakte-
ru opis przedmiotu zamówienia musi 
odpowiadać wymogom pzp, które poza 
wyżej wskazanymi zasadami, stawiają 
przed zamawiającym konkretne wy-
magania, związane np. z koniecznością 
wskazania czynności wykonywanych 
w  ramach stosunku pracy, wymagań 
w  zakresie dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych itd. 

Należy podkreślić, że  nie  zawsze 
brak posłużenia  się nazwami konkret-
nych produktów czy  oznaczeniami 
wskazującymi na dany produkt świad-
czy o  tym, że  opis przedmiotu zamó-
wienia jest zgodny z  wymogami usta-
wy. Prezes UZP, a  także Krajowa Izba 
Odwoławcza niejednokrotnie pod-
nosili, że naruszenie art. 29 ust. 2 pzp 
może nastąpić nie tylko w sposób bez-
pośredni, ale także pośrednio, kiedy 
to szczegółowy opis parametrów wska-
zuje na jeden konkretny produkt. Czę-
sto dzieje  się tak, że  z  pozoru ogólnie 
wskazane parametry, wyrażone jako 
wielkości minimalne, w  całym zesta-
wieniu mogą być spełnione tylko przez 
jednego producenta. Tego typu uchy-
bienia nie  są  oczywiste i  bez wsparcia 
osób technicznych, znających specyfikę 

danych produktów, mogą nie  zostać 
wychwycone. Świadcząc zatem usługi 
doradztwa dotyczącego prowadzonych 
postępowań o  udzielenie zamówień 
publicznych – działając w interesie za-
mawiającego – należy w pierwszej ko-
lejności zwrócić uwagę na potencjalnie 
możliwe naruszenia w  zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia, a  w  dalszej 
kolejności ustalić, czy specyficzne, a za-
razem wygórowane wymagania wyni-
kają z jego obiektywnych potrzeb. 

Pozostałe czynności
Dalsza pomoc prawna dotycząca przy-
gotowania i  prowadzenia postępowa-
nia oczywiście zależy od obranej pro-
cedury i  trybu. Często sprowadza  się 
ona do  przygotowania kompletnej 
dokumentacji postępowania, pomocy 
prawnej w udzieleniu pytań i odpowie-
dzi, a także obrony zapisów specyfika-
cji w razie ich zakwestionowania. 

W  grę wchodzi także merytoryczna 
i  prawna ocena ofert, następnie wybór 
najkorzystniejszej oferty bądź unieważ-
nienie postępowania – jako alterna-
tywny sposób zakończenia procedury. 
W  zależności jednak od  tego, czy  cał-
kowicie powierzone zostały nam obo-
wiązki w zakresie przygotowania i prze-
prowadzenia postępowania, czy  tylko 
jesteśmy wsparciem prawnym w prowa-
dzonym samodzielnie przez zamawiają-
cego procesie, pomoc ta będzie różna. 
Niemniej jednak zarówno w pierwszym, 
jak i w drugim przypadku praca osoby 
świadczącej usługi prawne w  zakresie 
prowadzenia postępowań nie może być 
indywidualna i  niezależna, ale musi 
obejmować współpracę z  całym zespo-
łem. Dopiero wspólne zaangażowanie 
osób merytorycznych z  profesjonalną 
obsługą prawną dadzą gwarancję pra-
widłowości działania i  wydatkowania 
środków publicznych.  

Przypisy

1  https://tinyurl.com/jr36os2  
[dostęp: 24.05.2018].


