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WY¸ÑCZENIE OBOWIÑZKU PONOWNEGO
SK¸ADANIA DOKUMENTÓW (ART. 26 UST. 6)

JesteÊmy zainteresowani z∏o˝eniem oferty
w kolejnym post´powaniu prowadzonym
przez zamawiajàcego, u którego miesiàc wcze-
Êniej uzyska∏a zamówienie spó∏ka komandyto-
wa, w której jesteÊmy jedynym komplementa-
riuszem (prowadzimy dzia∏alnoÊç w formie
spó∏ki z o.o.). W zakoƒczonym post´powaniu
spó∏ka komandytowa z∏o˝y∏a dokumenty
z Krajowego Rejestru Karnego dotyczàce
cz∏onków organów naszej spó∏ki na potwier-
dzenie braku podstaw wykluczenia. Czy mo˝e-
my skorzystaç z rozwiàzania opisanego
w przepisie art. 26 ust. 6 i nie sk∏adaç ponow-
nie tych samych dokumentów pomimo tego,
˝e w poprzednim post´powaniu ofert´ z∏o˝y∏a
spó∏ka komandytowa?

Analiz´ zagadnienia przedstawionego w pytaniu
nale˝y rozpoczàç od stwierdzenia, ˝e niewàtpliwie
typowà i najcz´Êciej wyst´pujàcà sytuacjà umo˝li-

wiajàcà skorzystanie z art. 26 ust. 6 Pzp jest ta,
w której zarówno w poprzednim, jak i w kolejnym
post´powaniu ofert´ sk∏ada ten sam podmiot.
Brzmienie omawianego przepisu nie zawiera za-
strze˝eƒ uzale˝niajàcych stosowanie go od tego,
czy wykonawca, który w poprzednim post´powa-
niu przekaza∏ zamawiajàcemu oÊwiadczenia i do-
kumenty jest tym samym wykonawcà, który ubiega
si´ o udzielenie kolejnego zamówienia.

TreÊç omawianego przepisu nie zawiera ograni-
czeƒ w zakresie dopuszczalnoÊci skorzystania z art.
26 ust. 6 przez podmiot sk∏adajàcy ofert´, który
w poprzednim post´powaniu jako komplementa-
riusz zosta∏ zweryfikowany przez zamawiajàcego
pod wzgl´dem braku podstaw wykluczenia, stàd
te˝ w zakresie dokumentów potwierdzajàcych nie-
karalnoÊç osób skorzystanie z omawianego przepi-
su jest dopuszczalne.

Adresatem normy prawnej w omawianym przy-
padku jest spó∏ka z o. o., b´dàca wykonawcà w bie-
˝àcym post´powaniu co oznacza, ˝e w przypadku,
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zosta∏y one uzyskane (np. poprzez wzmiank´ od-
noÊnie post´powania, w którym zosta∏y przed∏o-
˝one) oraz przekazanie informacji o ich aktual-
noÊci.

DOPUSZCZALNOÂå ZMIANY UMOWY
W ZWIÑZKU Z WEJÂCIEM W ˚YCIE RODO

W kwietniu 2016 roku po przeprowadzeniu po-
st´powania zawarliÊmy czteroletnià umow´
z wykonawcà, który niedawno zwróci∏ si´ do
nas z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
uzasadniajàc jà wejÊciem w ˝ycie przepisów
RODO. W umowie nie przewidzieliÊmy mo˝li-
woÊci wprowadzenia zmian z uwagi na zmian´
przepisów prawa z wyjàtkiem waloryzacji wy-
nagrodzenia. Czy mo˝emy zmieniç naszà umo-
w´ w zakresie wynikajàcym z wejÊcia w ˝ycie
RODO?

Wobec zawarcia umowy w kwietniu 2016 roku,
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówieƒ pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw, do umów
zawartych przed dniem wejÊcia w ˝ycie tej ustawy
stosuje si´ przepisy dotychczasowe. Obowiàzujàcy
w poprzednim stanie prawnym art. 144 ust. 1 Pzp
zakazywa∏ istotnych zmian postanowieƒ zawartej
umowy w stosunku do treÊci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ˝e za-
mawiajàcy przewidzia∏ mo˝liwoÊç dokonania ta-
kiej zmiany w og∏oszeniu o zamówieniu lub w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
okreÊli∏ warunki takiej zmiany.

Analiza mo˝liwoÊci dokonania zmiany umowy wo-
bec informacji, ˝e zamawiajàcy przewidzia∏ prze-
s∏ank´ zmiany umowy w przypadku zmiany przepi-
sów majàcych wp∏yw na wysokoÊç wynagrodzenia
wymaga weryfikacji, czy postulowane zmiany sà
zmianami istotnymi. W ocenie istotnoÊci zmian za-
mawiajàcy powinien rozwa˝yç kryteria przyj´te
w linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwo∏awczej oce-
niajàc, czy zmiana mo˝e wp∏ynàç rozszerzajàco na
kràg wykonawców, którzy w przypadku zawarcia
postulowanych postanowieƒ w og∏oszeniu lub
SIWZ mogliby ubiegaç si´ o udzielenie zamówienia.

gdy dokumenty dotyczàce tej spó∏ki znajdujà si´
w posiadaniu zamawiajàcego (niezale˝nie od tego
czy wyst´powa∏a poprzednio jako wykonawca sa-
modzielnie sk∏adajàcy ofert´ czy te˝ nie), nie b´-
dzie ona zobowiàzana do ich ponownego przed∏o-
˝enia.

W odniesieniu do przes∏anki wykluczenia, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp w przypadku, gdy
sk∏ad organu zarzàdzajàcego i nadzorczego oraz
prokurenci spó∏ki z o. o. nie zmienili si´, a z∏o˝one
dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego pozo-
stajà aktualne i zosta∏y wystawione nie wczeÊniej
ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania
ofert bie˝àcego post´powania nale˝y przyjàç, ˝e
wykonawca prowadzàcy dzia∏alnoÊç w formie
spó∏ki z o.o. nie jest zobowiàzany do ich ponowne-
go z∏o˝enia.

Zamawiajàcy w toku badania wystàpienia prze-
s∏anek wykluczenia w opisanej powy˝ej sytuacji
weryfikowa∏by w istocie dokumenty dotyczàce tej
samej spó∏ki, z których wynika∏yby analogiczne in-
formacje jak w przypadku dokumentów z∏o˝onych
w poprzednim post´powaniu przez spó∏k´ koman-
dytowà w odniesieniu do komplementariusza.
Stàd te˝ uprawnione jest stwierdzenie, i˝ sà to do-
kumenty b´dàce w posiadaniu zamawiajàcego do-
tyczàce tego wykonawcy, co jednoznacznie wska-
zuje na spe∏nienie przes∏anki okreÊlonej w art. 26
ust. 6. W przypadku powo∏ania nowych cz∏onków
w sk∏ad organów lub nowych prokurentów wyko-
nawca powinien przed∏o˝yç odpowiednie doku-
menty w odniesieniu do tych osób.

Uzupe∏niajàco nale˝y podkreÊliç, ˝e zgodnie z §
10 ust. 2 Rozporzàdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów doku-
mentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wy-
konawcy w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia wykonawca powinien wskazaç dokumenty
znajdujàce si´ w posiadaniu zamawiajàcego.
Udzielajàc tej informacji, w celu umo˝liwienia
zamawiajàcemu jednoznacznej identyfikacji tych
dokumentów oraz pos∏u˝enia si´ nimi w ocenie
braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zasadne
jest równie˝ wskazanie w jakich okolicznoÊciach



Wobec braku przedstawienia szczegó∏owych infor-
macji odnoÊnie charakteru postulowanych zmian
nie mo˝na jednoznacznie przesàdziç o dopuszczal-
noÊci lub braku dopuszczalnoÊci akceptacji wnio-
sku wykonawcy. Wydaje si´ jednak, ˝e w zwiàzku
z powstaniem po stronie wykonawcy jako pod-
miotu przetwarzajàcego dane osobowe okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu obowiàzków zmiana umo-
wy w zakresie RODO b´dzie mia∏a charakter doty-
czàcy kwestii technicznych i organizacyjnych (re-
alizacja obowiàzku informacyjnego, relacji pomi´-
dzy zamawiajàcym jako administratorem, a wyko-
nawcà jako podmiotem przetwarzajàcym), które
jako niezwiàzane bezpoÊrednio z przedmiotem za-
mówienia nie powinny dotyczyç istotnych ele-
mentów umowy oraz nie powinny wp∏ywaç na
konkurencj´.

Analiza treÊci proponowanych zmian powinna do-
tyczyç oceny, czy rozwiàzania zawarte w skierowa-
nym do zamawiajàcego wniosku wynikajà wprost
z przepisów rozporzàdzenia, które w zwiàzku z ich
bezwzgl´dnie obowiàzujàcym charakterem odno-
szà si´ w jednakowym stopniu do wszystkich
uczestników rynku zamówieƒ publicznych. Je˝eli
postulaty nie zawierajà innych, niezwiàzanych
z regulacjami prawnymi zagadnieƒ nale˝y uznaç,
i˝ ze wzgl´du na obowiàzek stosowania omawia-
nych przepisów prawa przez wszystkich wykonaw-
ców zmiany w zakresie ochrony danych osobo-
wych nie wp∏ynà na kràg podmiotów mogàcych
ubiegaç si´ o udzielenie zamówienia, nie b´dà
wi´c mia∏y charakteru zmian istotnych.

TERMIN SK¸ADANIA OFERT
W US¸UGACH SPO¸ECZNYCH

Zamawiajàcy organizuje post´powanie w try-
bie us∏ug spo∏ecznych na us∏ugi ochrony mie-
nia. Czy zgodne z art. 138o Pzp b´dzie og∏o-
szenie post´powania z 5-dniowym terminem
sk∏adania ofert?

Ustawodawca kszta∏tujàc w art. 138o ust. 3 pkt 1
Pzp obowiàzek zawarcia w og∏oszeniu o zamówie-
niu odpowiednich informacji nie wskaza∏ mini-
malnego terminu na sk∏adanie ofert, pos∏ugujàc

si´ nieostrym wymogiem okreÊlenia terminu
uwzgl´dniajàcego czas niezb´dny do przygotowa-
nia i z∏o˝enia oferty. Analiza dopuszczalnoÊci
okreÊlenia 5-dniowego terminu wobec brzmienia
omawianego przepisu zawsze b´dzie uzale˝niona
od specyfiki konkretnego zamówienia – okolicz-
noÊci takich jak zakres, stopieƒ skomplikowania,
z∏o˝onoÊç, wieloÊç elementów podlegajàcych wy-
cenie.

Ocena, czy okreÊlenie 5-dniowego terminu na
sk∏adanie ofert jest dopuszczalne musi wi´c ka˝-
dorazowo zostaç dokonana wzgl´dem konkretnego
zamówienia, nie zaÊ zamówieƒ okreÊlonej katego-
rii jakà sà w omawianym przypadku us∏ugi ochro-
ny. OkolicznoÊciami, które nale˝y wziàç pod uwa-
g´ w przypadku przedmiotu zamówienia przedsta-
wionego w pytaniu mo˝e byç równie˝ kwestia
uczestnictwa wykonawców w wizji lokalnej, wów-
czas zamawiajàcy powinien okreÊliç termin sk∏a-
dania ofert uwzgl´dniajàcy poza okolicznoÊciami
zwiàzanymi ze specyfikà przedmiotu zamówienia
m.in. czas niezb´dny na uzyskanie informacji
o przeprowadzeniu wizji lokalnej, dzieƒ jej prze-
prowadzenia, sporzàdzenie i z∏o˝enie oferty na
podstawie informacji uzyskanych w toku uczest-
nictwa.

Nie bez znaczenia pozostaje równie˝ sposób zorga-
nizowania przez zamawiajàcego samej procedury
udzielenia zamówienia na us∏ug´ spo∏ecznà oraz
wymagaƒ dotyczàcych wykonawców bioràcych
udzia∏ w post´powaniu. W tej materii nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e w przeciwieƒstwie do przeprowadzenia
post´powaƒ w trybach wskazanych w dziale II roz-
dziale 3 Pzp, których zasady w zwiàzku z ich okre-
Êleniem przez ustawodawc´ sà znane uczestnikom
rynku zamówieƒ publicznych, to w przypadku pro-
cedury wskazanej w art. 138o twórcà regu∏ post´-
powania jest zamawiajàcy, który mo˝e, lecz nie
musi inspirowaç si´ i korzystaç z rozwiàzaƒ zbli˝o-
nych do tych przyj´tych w Pzp.

Stosujàc si´ do obowiàzku udzielenia zamówienia
w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskrymi-
nujàcy zamawiajàcy mo˝e skonstruowaç treÊç
og∏oszenia o zamówieniu w sposób ca∏kowicie od-
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biegajàcy od rozwiàzaƒ znanych wykonawcom,
np. wymagajàc przed∏o˝enia na potwierdzenie wa-
runku udzia∏u w post´powaniu dokumentu nie-
wymienionego w Rozporzàdzeniu Ministra Roz-
woju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od
wykonawcy w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia.

W takiej sytuacji sformu∏owanie „czas niezb´dny
do przygotowania i z∏o˝enia ofert” b´dzie obejmo-
wa∏o poza specyfikà przedmiotu zamówienia przy-
gotowanie si´ do post´powania w zakresie niety-
powych wymagaƒ formalnych, co powinno sk∏oniç
zamawiajàcego do okreÊlenia terminu sk∏adania
ofert uwzgl´dniajàcego czas niezb´dny do pozy-
skania wskazanych w og∏oszeniu dokumentów.
Nie bez znaczenia pozostaje równie˝ okres, w ja-
kim zamawiajàcy og∏asza i przeprowadza post´po-
wanie. Je˝eli termin sk∏adania ofert wynosi∏by 5
dni, to w przypadku wyznaczenia go np. zaraz po
Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia, tj. po okresie w któ-
rym dwa dni Êwiàteczne sà dniami wolnymi od
pracy, wàtpliwe jest, aby by∏ to termin uwzgl´dnia-

jàcy czas niezb´dny do przygotowania i z∏o˝enia
oferty.

Podsumowujàc powy˝sze, jedynie w oparciu o in-
formacj´ o przedmiocie post´powania (us∏ugi
ochrony mienia) brak jest mo˝liwoÊci jedno-
znacznego stwierdzenia, ˝e 5-dniowy termin na
z∏o˝enie ofert jest terminem zgodnym z regu∏ami
okreÊlonymi w art. 138o ust. 3 pkt 1 Pzp. Nie
mo˝na te˝ bez szczególnej analizy przedmiotu
i sposobu przeprowadzenia procedury udzielenia
zamówienia stwierdziç, ˝e jest on terminem zbyt
krótkim.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


