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ZANIECHANIE PODZIA¸U
ZAMÓWIENIA NA CZ¢ÂCI

Zamawiajàcy ˝àda dostarczenia w ramach jed-
nego post´powania, niepodzielonego na cz´Êci
szerokiej gamy asortymentu z zakresu sprz´tu
IT. W celu z∏o˝enia oferty na tak szeroki asorty-
ment wykonawcy b´dà musieli uzyskaç oferty
podwykonawców lub ubiegaç si´ o zamówie-
nie w ramach konsorcjum. Jedynie bardzo du-
˝e podmioty b´dà w stanie samodzielnie z∏o-
˝yç ofert´. Czy w Êwietle znowelizowanych
w 2016 r. przepisów ustawy mo˝na skutecznie
zaskar˝yç zaniechanie podzia∏u zamówienia na
cz´Êci?

Znowelizowane przepisy Prawa zamówieƒ pu-
blicznych wprost nie kreujà obowiàzku dzielenia
zamówienia na cz´Êci mimo, ˝e niewàtpliwie takie
dzia∏anie bywa po˝àdane. S∏u˝y ono bowiem
i wzrostowi konkurencyjnoÊci, i dopuszczeniu do
udzia∏u post´powaniu ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców. Przepisy jednak w tym zakresie pozosta-

wiajà zamawiajàcemu pewnà swobod´ oraz dajà
prawo do decydowania o sposobie udzielenia za-
mówienia.

Zgodnie z art. art. 36aa ust. 1 Pzp zamawiajàcy
mo˝e podzieliç zamówienie na cz´Êci, okreÊlajàc
zakres i przedmiot tych cz´Êci. Równie˝ art. 96
ust. 1 pkt 11 Pzp nie kszta∏tuje obowiàzku podzia-
∏u zamówienia na cz´Êci, a jedynie obowiàzek in-
formacyjny po stronie zamawiajàcego, b´dàcy ele-
mentem realizacji zasady przejrzystoÊci post´po-
wania.

Krajowa Izba Odwo∏awcza w wyroku z dnia 7
czerwca 2018 r.1 wyraênie wskaza∏a, ˝e przepis art.
96 ust. 1 pkt 11 Pzp nie tworzy generalnej zasady
podzia∏u zamówienia na cz´Êci. Izba zwraca∏a uwa-
g´ na treÊç motywu 78 Dyrektywy 2014/24/UE,
zgodnie z którym „(...) Instytucja zamawiajàca
powinna mieç obowiàzek rozwa˝enia celowoÊci po-
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dzia∏u zamówieƒ na cz´Êci, jednoczeÊnie zachowu-
jàc swobod´ autonomicznego podejmowania decy-
zji na ka˝dej podstawie, jakà uzna za stosownà, nie
podlegajàc nadzorowi administracyjnemu ani sà-
dowemu. W przypadku gdy instytucja zamawiajàca
zdecyduje, ˝e podzia∏ zamówienia na cz´Êci nie by∏-
by w∏aÊciwy, stosowne indywidualne sprawozdanie
lub dokumenty zamówienia powinny zawieraç
wskazanie g∏ównych przyczyn decyzji instytucji za-
mawiajàcej (...)”. W Êwietle tych regulacji mo˝na
mówiç jedynie o obligu rozwa˝enia mo˝liwoÊci po-
dzia∏u na cz´Êci, a nie obowiàzku dokonania takie-
go podzia∏u.

To˝sama konkluzja wynika z analizy art. 46 ust. 1
i 4 Dyrektywy 2014/24/UE. Z przepisów tych
wprost wynika prawo paƒstw cz∏onkowskich do
wprowadzenia do swoich porzàdków prawnych
nakazu dzielenia na cz´Êci pewnych kategorii
zamówieƒ. Je˝eli by takiego obligu ustawodaw-
ca krajowy nie na∏o˝y∏ zamawiajàcy mia∏by jedy-
nie obowiàzek wskazania najwa˝niejszych powo-
dów swojej decyzji o niedokonaniu podzia∏u na
cz´Êci.

Polski ustawodawca nie zdecydowa∏ si´ na wpro-
wadzenie do ustawy Pzp obowiàzku dokonania
podzia∏u zamówienia. Bezpodstawny by∏by zatem
zarzut naruszenia art. 36aa ust. 1 Pzp z powodu
nie podzielenia zamówienia. Zarzut taki mo˝e byç
skutecznie stawiany jedynie w sytuacji gdy wyko-
nawca wyka˝e, ˝e brak podzia∏u zamówienia na
cz´Êci w sposób bezpoÊredni narusza zasad´
uczciwej konkurencji, przyk∏adowo eliminuje
wszystkich poza jednym lub dwoma wykonawca-
mi z rynku, wskazuje na konkretny produkt lub
dostawc´ z uwagi na dobór elementów zamówie-
nia itp.

W mojej ocenie za niewystarczajàca nale˝y uznaç
argumentacje, ˝e realizacja zamówienia jest utrud-
niona z uwagi na jego skal´ dla ma∏ych wykonaw-
ców lub, ˝e wymusza na nich skorzystanie z poddo-
stawców, je˝eli sà tacy dost´pni na rynku.

Zamawiajàcy ma prawo na taki opis przedmiotu
zamówienia oraz podzia∏ zamówienia, który b´dzie

zapewnia∏ realizacj´ zamierzonego przez niego
efektu. Podzia∏ zamówienia mo˝e zwi´kszaç ryzy-
ko np. cz´Êciowego niewykonania zamówienia
(w przypadku braku wa˝nych ofert na danà cz´Êç),
a co za tym idzie niezapewnienie efektu planowa-
nego w zamówieniu, opóênieƒ, braku mo˝liwoÊci
skoordynowania monta˝u i odpowiedniej instala-
cji sprz´tu itp. Je˝eli zamawiajàcy powo∏a si´ na
tego typu okolicznoÊci, a wykonawca nie sformu-
∏uje ˝adnych konkretnych zarzutów i nie wyka˝e,
˝e brak podzia∏u ma wy∏àcznie na celu ogranicze-
nie konkurencji to trudno b´dzie KIO uznaç, ˝e
brak podzia∏u na cz´Êci narusza przepisy ustawy
oraz zasad´ uczciwej konkurencji i równego trak-
towania wykonawców.

ZABEZPIECZENIE W FORMIE POTRÑCENIA
Z NALE˚NOÂCI ZA CZ¢ÂCIOWE WYKONANIE
ROBÓT

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej
w post´powaniu na roboty budowlane, w któ-
rym okres realizacji zosta∏ okreÊlony na 36
miesi´cy wykonawca zwróci∏ si´ do nas
z proÊbà o wyra˝enie zgody na utworzenie za-
bezpieczenia przez potràcenie z nale˝noÊci za
cz´Êciowo wykonane roboty budowlane. Nie
zawarliÊmy odpowiednich postanowieƒ
w SIWZ i nikt nie zadawa∏ pytaƒ w tym zakre-
sie w trakcie post´powania. Czy w tych oko-
licznoÊciach mo˝emy udzieliç zgod´ na takà
form´ zabezpieczenia?

Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 Pzp, je˝eli okres re-
alizacji zamówienia jest d∏u˝szy ni˝ rok, zabezpie-
czenie, za zgodà zamawiajàcego, mo˝e byç two-
rzone przez potràcenia z nale˝noÊci za cz´Êciowo
wykonane dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane.
W tym przypadku w dniu zawarcia umowy wy-
konawca jest obowiàzany wnieÊç, co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia. WàtpliwoÊci zamawia-
jàcego wià˝à si´ z faktem, ˝e w SIWZ nie zawar∏
˝adnych regulacji dotyczàcych tej formy zabez-
pieczenia a niektórzy przedstawiciele doktryny
wskazujà na obowiàzek zamieszczenia w SIWZ
wyraênego odniesienia do treÊci art. 150 ust. 3
ustawy w przypadku, w którym zamawiajàcy do-
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puszcza wniesienia zabezpieczenia poprzez po-
tràcenie2.

W mojej ocenie taka rygorystyczna interpretacja
jest za daleko idàca. Analizujàc przepisy Pzp, cho-
cia˝by zawarte w rozdziale dotyczàcym umów
w zamówieniach publicznych (art. 139–151a), do-
strzec mo˝na odmiennà konstrukcj´ poszczegól-
nych przepisów.

Niektóre z przepisów wprost wymagajà zawarcia
pewnych informacji w SIWZ i okreÊlajà skutki ich
nie zawarcia w postaci bezskutecznoÊci ich póêniej-
szego zastosowania (np. zaliczki, zmiana umowy).
Inne regulacje sà skuteczne zawsze, z mocy prawa
niezale˝nie od faktu uwzgl´dnienia ich treÊci
w SIWZ lub nie. Nale˝a∏oby zatem przyjàç, ˝e tam
gdzie racjonalny ustawodawca uzale˝nia skorzysta-
nie z uprawnienia od przewidzenia tej mo˝liwoÊci
w SIWZ lub og∏oszeniu wprost nak∏ada na zama-
wiajàcego odpowiedni wymóg.

Tym samym w przypadku gdyby mo˝liwoÊç sko-
rzystania z regulacji polegajàcej na tworzeniu
zabezpieczenia poprzez dokonywanie potràceƒ
z nale˝noÊci by∏a uzale˝niona od uprzedniego za-
mieszczenia tej informacji w og∏oszeniu o zamó-
wieniu lub w SIWZ, ustawodawca da∏by temu wy-
raz konstruujàc brzmienie przepisu poprzez zasto-
sowanie sformu∏owania „je˝eli mo˝liwoÊç taka
zosta∏a przewidziana w og∏oszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia”. Brak powy˝szego zastrze˝enia pozwala na
stwierdzenie, ˝e zamieszczenie w SIWZ odniesie-
nia do art. 150 ust. 3 Pzp nie stanowi warunku
koniecznego umo˝liwiajàcego stosowanie analizo-
wanego przepisu.

Ponadto, konstrukcja terminu „za zgodà zamawia-
jàcego” sprzeciwia si´ tezie o koniecznoÊci przewi-
dzenia regulacji art. 150 ust. 3 ustawy w momencie
konstruowania postanowieƒ SIWZ. Zgoda zasadni-
czo jest wyra˝ana w odniesieniu do okreÊlonego
wniosku wykonawcy i jest skierowana do wyko-
nawcy. Nale˝y przyjàç, i˝ taki wniosek wykonawca
móg∏by z∏o˝yç na ka˝dym etapie poprzedzajàcym
zawarcie umowy. Jedynà przewidzianà w Pzp

i okreÊlajàcà terminy odpowiedzi formà komunika-
cji pomi´dzy wykonawcami, a zamawiajàcymi na
etapie przed z∏o˝eniem oferty jest art. 38 ustawy,
zgodnie z którym wykonawca mo˝e zwróciç si´ do
zamawiajàcego o wyjaÊnienie treÊci SIWZ.

Bezsporne jest, ˝e w tym trybie wykonawca móg∏-
by zwróciç si´ do zamawiajàcego z generalnym za-
pytaniem o mo˝liwoÊç dopuszczenia zastosowania
art. 150 ust. 3 ustawy. Z uwagi jednak na etap pro-
cedury wyk∏adnia celowoÊciowa omawianego prze-
pisu nie prowadzi do wniosku, i˝ wyjaÊnienie treÊci
SIWZ stanowi wy∏àczny moment wyra˝enia zgody
na tworzenie zabezpieczenia przez potràcenia z na-
le˝noÊci. Nie znajduj´ w przypisach Pzp ˝adnej
podstawy do formu∏owania takiej tezy. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e przepis art. 150 ust. 3 Pzp wprost
nie okreÊla terminu, w którym wykonawca musi
si´ do zamawiajàcego zwróciç o wyra˝enie zgody,
a zamawiajàcy tej zgody udzieliç bàdê odmówiç jej
udzielenia.

Trudno oczekiwaç, ˝e wykonawca ju˝ na etapie
zadawania pytaƒ do SIWZ poweêmie informacje
o trudnoÊciach w uzyskaniu zabezpieczenia i zwró-
ci si´ do zamawiajàcego z wnioskiem o wyra˝enie
zgody na zastosowanie regulacji art. 150 ust. 3.

Ponadto, okolicznoÊci zwiàzane z udzieleniem za-
bezpieczenia mogà si´ zmieniaç w trakcie prowa-
dzenia post´powania i z uwagi na czas jego trwania
mogà wystàpiç ju˝ po dniu z∏o˝enia ofert. Racjonal-
nym zatem jest przyj´cie, ˝e obowiàzek uzyskania
zgody zamawiajàcego uregulowany w art. 150 ust.
3 Pzp odnosi si´ do momentu nast´pujàcego po
wyborze oferty najkorzystniejszej. Tak˝e z uwagi na
funkcj´ zabezpieczenia zasadnym jest przyj´cie, ˝e
zgoda powinna zostaç wyra˝ona przed zawarciem
umowy lub jak podnoszà niektórzy przedstawiciele
doktryny w chwili zawarcia umowy3.
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Podsumowujàc, w przypadku braku jakichkolwiek
regulacji w SIWZ dot. skorzystania z dobrodziej-
stwa art. 150 ust. 3 Pzp nale˝y przyjàç, ˝e zamawia-
jàcy na wniosek wykonawcy z∏o˝ony po wyborze
jego oferty, jako najkorzystniejszej mo˝e zgodziç si´
na omawianà form´ zabezpieczenia. Przy czym za-
mawiajàcy nie ma obowiàzku wyra˝enia zgody na
tà form´, i w przypadku decyzji negatywnej trudno
b´dzie mu postawiç jakikolwiek zarzut.

B¸ÑD GWARANCJI WADIALNEJ

Gwarancja wadialna z∏o˝ona przez wykonawc´
wraz z ofertà jest obarczona drobnym b∏´dem,
polegajàcym na przestawieniu cyfr w numerze
post´powania. Czy mimo to mo˝emy uznaç
ofert´ za zabezpieczonà wadium?

Gwarancja wadialna mimo, i˝ cechuje si´ znacznie
wi´kszym sformalizowaniem ni˝ inne dokumenty,
nie mo˝e byç interpretowana w oderwaniu od celu
w jakim zosta∏a z∏o˝ona i okolicznoÊci, które jej
towarzyszà. Je˝eli w gwarancji zawarto w sposób
prawid∏owy nazw´ post´powania, nazw´ zamawia-
jàcego i nie ma wàtpliwoÊci, ˝e zosta∏ wystawiona
do danego post´powania, a zauwa˝ona pomy∏ka ma
charakter oczywistej (np. tzw „czeski b∏àd”) trudno
uznaç t´ wad´ gwarancji jako dyskwalifikujàcà.

W stosunku do treÊci gwarancji zastosowanie znaj-
duje art. 65 Kc, zgodnie z którym:

§ 1. OÊwiadczenie woli nale˝y tak t∏umaczyç, jak
tego wymagajà ze wzgl´du na okolicznoÊci, w któ-

rych z∏o˝one zosta∏o, zasady wspó∏˝ycia spo∏eczne-
go oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach nale˝y raczej badaç, jaki by∏ zgod-
ny zamiar stron i cel umowy, ani˝eli opieraç si´ na
jej dos∏ownym brzmieniu.

O koniecznoÊci zastosowania wyk∏adni zgodnej
z ww. przepisami Kodeksu cywilnego wielokrotnie
wypowiada∏a si´ równie˝ Krajowa Izba Odwo∏aw-
cza. Przyk∏adowo w wyroku Krajowej Izby Odwo-
∏awczej z dnia 22 grudnia 2017 r.4, w którym Izba
stwierdzi∏a, ˝e „zgodnie z aktualnà linià orzeczni-
czà dopuszczalna i celowa jest wyk∏adnia doku-
mentu gwarancji bankowej stanowiàcego wadium,
przy czym wystarczajàcà podstawà dla dokonania
takiej czynnoÊci sà zasady ustawy Pzp i art. 65 Kc”.

Majàc na uwadze powy˝sze nie widz´ podstaw aby
uznaç, ˝e wadium nie zosta∏o w sposób skuteczny
wniesione.

4 KIO 2593/17.
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