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P R A W N I K P O D P O W I A D A

WYMAGANIA DOTYCZÑCE
KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Gmina wszcz´∏a post´powanie o udzielenie za-
mówienia publicznego, w którym w sposób
szczegó∏owy uregulowa∏a wymagania dotyczà-
ce kierownika robót budowlanych. Wymaga∏a
podania w JEDZ i wykazie osób dok∏adnych in-
formacji dotyczàcych doÊwiadczenia kierowni-
ka. Prosz´ o informacje, czy zamawiajàcy mo˝e
˝àdaç w jakikolwiek sposób udokumentowania
doÊwiadczenia, np. poprzez przed∏o˝enie kopii
dziennika budowy potwierdzajàcego wpisy do
dziennika budowy w okreÊlonym czasie? Czy
mo˝e tych dokumentów ˝àdaç na dalszym eta-
pie post´powania np. w efekcie wezwaƒ o wy-
jaÊnienie?

Katalog dokumentów jakich zamawiajàcy mo˝e ˝à-
daç na potwierdzenie spe∏nienia warunku udzia∏u
w post´powaniu zosta∏ uregulowany w rozporzà-
dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e ˝à-
daç zamawiajàcy od wykonawcy w post´powaniu

o udzielenie zamówienia1. Katalog ten ma charak-
ter zamkni´ty co oznacza, ˝e zamawiajàcy nie jest
uprawniony do ˝àdania na potwierdzenie spe∏nie-
nia warunków udzia∏u innych dokumentów ni˝
literalne wskazane w treÊci rozporzàdzenia. Roz-
porzàdzenie natomiast nie przewiduje mo˝liwoÊci
˝àdania kopii dziennika budowy. Jedynymi doku-
mentami, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç w celu
wykazania spe∏niania warunku w zakresie poten-
cja∏u osobowego sà:

1) oÊwiadczenie na temat wielkoÊci Êredniego rocz-
nego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebnoÊci
kadry kierowniczej,

2) oÊwiadczenie na temat wykszta∏cenia i kwalifi-
kacji zawodowych wykonawcy lub kadry kie-
rowniczej wykonawcy,

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc´ do
realizacji zamówienia publicznego wraz z infor-

Na zg∏aszane przez Paƒstwa pytania, wàtpliwoÊci bàdê sygnalizowane
niejasnoÊci przepisów, odpowiadajà prawnicy specjalizujàcy si´
w problematyce zamówieƒ publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy,
która sprawuje merytoryczny patronat nad tà rubrykà.

Dzisiaj na pytania Czytelników
odpowiada radca prawny Joanna Presz-Król,

partner w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy

Prawnik podpowiada

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 1126.
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macjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnieƒ, doÊwiadczenia i wykszta∏cenia nie-
zb´dnych do wykonania zamówienia publicz-
nego.

˚àdanie przez zamawiajàcego „kopii dziennika bu-
dowy” w toku badania i oceny ofert by∏oby wi´c
dzia∏aniem pozbawionym podstawy prawnej. Ta-
kiego ˝àdania nie usprawiedliwia równie˝ dzia∏anie
na podstawie art. 26 ust. 3, 4 lub 87 ust. 1 Pzp.
Zamawiajàcy nie mo˝e bowiem pod pozorem doko-
nywania wyjaÊnieƒ ˝àdaç dokumentów podmioto-
wych nie przewidzianych w przepisach rozporzà-
dzenia.

Niezale˝nie jednak od powy˝szego nale˝y zwa˝yç, i˝
przedmiotowe rozporzàdzenie w § 2 ust. 6 przewi-
duje, ˝e w sytuacji powzi´cia przez zamawiajàcego
wàtpliwoÊci dot. informacji zawartych w wykazie
osób zamawiajàcy mo˝e zwróciç si´ bezpoÊrednio
do podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane
by∏y wykonane o dodatkowe informacje lub doku-
menty dotyczàce doÊwiadczenia osoby wskazanej
w wykazie.

Mimo, ˝e cytowany przepis rodzi po stronie zama-
wiajàcego uprawnienie, a nie obowiàzek w zakresie
dodatkowej weryfikacji oÊwiadczenia zamawiajàce-
go nie mo˝na wykluczyç, ˝e tà drogà zamawiajàcy
wejdzie w posiadanie kopii dzienników budowy
i skorzysta z tych informacji w trakcie badania
i oceny ofert. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e dzienni-
ki budowy mogà zostaç wykorzystane przed Krajo-
wà Izbà Odwo∏awczà jako dowód na potwierdzenie
spe∏niania lub niespe∏niania warunków udzia∏u
w post´powaniu.

ROZWIÑZANIE UMOWY

Zamawiajàcy przewidzia∏ w umowie szereg po-
stanowieƒ regulujàcych wczeÊniejsze rozwià-
zanie umowy tak przez jej rozwiàzanie za wy-
powiedzeniem, jak i przez odstàpienie. Czy ta-
kie post´powanie jest zgodne z przepisami
Pzp? Czy wykonawca b´dzie móg∏ je skutecznie
zaskar˝yç?

Problematyka rozwiàzania umowy w trybie zamó-
wienia publicznego nie jest jednolicie interpretowa-
na tak w orzecznictwie, jak i w doktrynie.

Mo˝emy znaleêç skrajnie odmienne stanowiska od
ca∏kowicie ograniczajàcych prawo odstàpienia jedy-
nie do sytuacji okreÊlonych wprost w przepisach
Pzp, do stanowisk liberalnych, dopuszczajàcych pra-
wo do umownego uregulowania prawa do odstàpie-
nia lub rozwiàzania umowy zgodnie z zasadà swo-
body kontraktowania.

Niewàtpliwie jednak umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego nale˝à do szczególnego rodzaju
umów, w których swoboda kontraktowania i po
stronie wykonawcy – z uwagi na sposób zawierania
umowy, jak i po stronie zamawiajàcego – z uwagi na
przepisy i charakter umowy, jest ograniczona.

W motywie 112 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE
stwierdzono: „instytucje zamawiajàce napotykajà
czasami okolicznoÊci, które wymagajà wczeÊniej-
szego rozwiàzania umowy w sprawie zamówienia
publicznego w celu przestrzegania obowiàzków na
podstawie unijnego prawa w dziedzinie zamówieƒ
publicznych. Paƒstwa cz∏onkowskie powinny zatem
zapewniç instytucjom zamawiajàcym mo˝liwoÊç
– na warunkach okreÊlonych w prawie krajowym –
rozwiàzania umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego w okresie jej obowiàzywania, jeÊli wyma-
ga tego prawo unijne”.

Dodatkowo dyrektywa klasyczna wskazujàc w art.
73 trzy przypadki, kiedy mo˝liwe b´dzie rozwiàza-
nie wczeÊniejsze umowy pozostawi∏a ustawodawcy
krajowemu swobod´ co do okreÊlenia innych oko-
licznoÊci, w których rozwiàzanie umowy by∏oby
usprawiedliwione. Ustawodawca krajowy nie sko-
rzysta∏ jednak z tego uprawnienia i ograniczy∏ pra-
wo do wczeÊniejszego rozwiàzania umowy jedynie
do tych trzech przypadków analogicznie jak ma to
miejsce w dyrektywie (art. 145a Pzp). OkolicznoÊci
wskazane w art. 145a Pzp wraz z uregulowanym
w art. 145 Pzp prawem do odstàpienia od umowy
dajà nam cztery przypadki uregulowane wprost
w Pzp, w których zamawiajàcy ma pe∏ne prawo roz-
wiàzaç wczeÊniej umow´.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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Za uprawnione nale˝y równie˝ uznaç odes∏anie
w umowie do regulacji Kodeksu cywilnego, upraw-
niajàcych zamawiajàcego do odstàpienia od umowy
np. w przypadku opóênienia z rozpocz´ciem Êwiad-
czenia umownego (art. 610, art. 635), zw∏oki
w spe∏nieniu Êwiadczenia (art. 491), wadliwego
wykonania dzia∏a (art. 636).

Je˝eli zamawiajàcy wprowadzi∏ do umowy znacznie
szersze uprawnienia do jednostronnego wypowie-
dzenia umowy lub odstàpienia od niej, wykonawca
mo˝e kwestionowaç legalnoÊç takich postanowieƒ,
zaskar˝ajàc treÊç umowy do Krajowej Izby Odwo-
∏awczej.

Warto tu powo∏aç si´ na stanowisko prof. dr hab.
Ryszarda Szostaka, który w publikacji „Umowy
o zamówienia publiczne w zarysie” wskazuje „Za-
strze˝enie umownego prawa odstàpienia od umowy
o zamówienie publiczne jest zasadniczo wykluczo-
ne, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze,
pozostaje w sprzecznoÊci z zasadà realnego wyko-
nania zamówienia publicznego, wzmocnionà pu-
blicznoprawnym obowiàzkiem dochodzenia rosz-
czeƒ; (…) Po drugie, przepisy kodeksu cywilnego,
a tak˝e prawa zamówieƒ publicznych (w Êlad za
dyrektywami) limitujà przypadki tzw. ustawowego
prawa do odstàpienia od umowy, które z punktu
widzenia interesów obu stron uznaje si´ za wystar-
czajàce.”

Nie kwestionujàc powy˝szego stanowiska z∏agodzi-
∏abym t´ interpretacj´. Wydaje si´ bowiem, ˝e bar-
dziej racjonalne i praktyczne by∏oby, aby kwestie te
by∏y interpretowane bardziej elastycznie i ka˝dora-
zowo, indywidualnie badane przez Krajowà Izb´
Odwo∏awczà, która w przypadkach szczególnie uza-
sadnionych uznawa∏aby za legalne zastrze˝enie
umownego prawa do odstàpienia. Nie mo˝na bo-
wiem z góry wykluczyç sytuacji, w której zamawia-
jàcy z uwagi na specyficzny przedmiot umowy
chcia∏by zabezpieczyç sobie mo˝liwoÊç jej wcze-
Êniejszego rozwiàzania, a nie dysponowa∏by odpo-
wiednià podstawà kodeksowà. Oczywiste jest jed-
nak, ˝e przypadek ten musia∏by byç w sposób szcze-
gó∏owy opisany w treÊci umowy i wàsko interpreto-
wany.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY
W ZAKRESIE CZ¢ÂCI ÂWIADCZENIA

Zamawiajàcy planuje udzieliç zamówienia na
us∏ugi ochrony w stosunku do kilku posiada-
nych przez siebie nieruchomoÊci. W zakresie
jednej z nieruchomoÊci podj´to decyzj´ o jej
sprzeda˝y. Na chwil´ obecnà nie mo˝na jednak
przewidzieç, czy i kiedy znajdzie si´ odpowied-
ni kupiec. Czy zawierajàc trzyletnià umow´ na
ochron´ mo˝emy przewidzieç odstàpienie od
umowy w zakresie cz´Êci Êwiadczenia dotyczà-
cej tej jednej nieruchomoÊci?

W mojej ocenie w opisywanej sytuacji zamawiajàcy
mo˝e wprowadziç uprawnienie do cz´Êciowego od-
stàpienie od umowy. Pomimo, i˝ zasadniczo umow-
ne prawo do wczeÊniejszego zakoƒczenia umowy
jest na gruncie Pzp ograniczone (o czym by∏a mowa
w poprzednim pytaniu), jednak w tym przypadku
mamy do czynienia z instrumentem uelastyczniajà-
cym umow´ o zamówienia publiczne. Instytucja ta
pozwoli na rezygnacj´ z cz´Êci Êwiadczenia w sytu-
acji, gdy ustanà okolicznoÊci, z powodu których nie-
zb´dne by∏o Êwiadczenie.

Podobnie, jak to ma miejsce w instytucji opcji,
w której zamawiajàcy gwarantuje minimalny za-
kres zamówienia umo˝liwiajàc sobie rozszerzenie
go w trakcie trwania umowy. Tutaj zasada zosta∏a
odwrócona, ale cel obu instytucji jest zbli˝ony. Za-
stosowanie instytucji odstàpienia od cz´Êci Êwiad-
czenia jest mo˝liwe na podstawie art. 139 ust. 1
w zw. z art. 3531Kc (por. red. Andrzela Gawroƒska-
Baran, Vademecum zamawiajàcego, Wydawnictwo
CH Beck 2017).

Za mo˝liwoÊcià zastosowania tego rodzaju instytu-
cji w umowie w sprawie zamówienia publicznego
wypowiedzia∏a si´ równie˝ Krajowa Izba Odwo-
∏awcza. Mi´dzy innymi w wyroku z dnia z dnia 3
czerwca 2016 r.2 Izba stwierdzi∏a: „Ograniczenie
cz´Êci Êwiadczenia bez mo˝liwoÊci dochodzenia
roszczeƒ ze strony wykonawców jest postanowie-
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niem cz´sto spotykanym w postanowieniach
umownych w re˝imie Pzp. Za okolicznoÊç upraw-
niajàcà do takiego opisania sposobu wykonywania
zamówienia uznano specyfik´ rynku, na którym
prowadzona jest dzia∏alnoÊç Zamawiajàcego (…).
Zamawiajàcy ukszta∏towa∏ w taki sposób treÊç zo-
bowiàzaƒ umownych, aby mo˝liwe by∏o zaspoko-
jenie jego uzasadnionych potrzeb a jednoczeÊnie
mo˝liwa by∏a reakcja na zmienne realia rynkowe.
(…) W przedmiotowym post´powaniu mo˝liwe
jest uj´cie w cenie kontraktowej w ofercie ryzyka
zwiàzanego z niezrealizowaniem przedmiotu za-
mówienia w ca∏oÊci. A jednoczeÊnie nie mo˝na od-
mówiç stronie Zamawiajàcej takiego ukszta∏towa-
nia zapisów umownych, nie naruszajà one bowiem
˝adnych przepisów bezwzgl´dnie obowiàzujà-
cych.”

Niewàtpliwie warunkiem skutecznego skorzystania
z tego prawa jest opisanie w sposób szczegó∏owy
i zgodny z art. 29 Pzp zakresu przedmiotu zamówie-
nia, w którym dojdzie do rezygnacji oraz wyznacze-
nie wystarczajàco d∏ugiego terminu poprzedzajàce-
go rezygnacje. Wykonawca powinien bowiem mieç
wszelkie informacje, aby móc w sposób odpowiedni

wyceniç ofert´ oraz mo˝liwoÊç odpowiedniej reakcji
na zmian´ w zakresie Êwiadczenia.

W celu unikni´cia problemów z rozliczeniem nale˝y
równie˝ wyceniç odr´bnie ochron´ za ka˝dy obiekt
lub wycen´ t´ uzale˝niç od liczby zatrudnionych
osób (zobiektywizowaç). Ponadto zgodnie z art. 395
Kc dla skutecznego zastrze˝enia w umowie prawa
odstàpienia nale˝y oznaczyç w umowie termin
w ciàgu którego uprawnienie to b´dzie przys∏ugi-
waç. Nieuregulowanie w umowie terminu pociàga
za sobà niewa˝noÊç zastrze˝enia prawa odstàpienia
(por: Pietrzykowski, Komentarz Kc, Wydawnictwo
Beck, Warszawa 2015).

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
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do odwiedzenia naszej strony internetowej
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