
49www.zamowieniapublicznedoradca.pl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE JAKO WARUNEK
UDZIA¸U W POST¢POWANIU

W post´powaniu na roboty budowlane zamawiajàcy
postawi∏ warunek, aby wykonawcy wykazali si´ dys-
ponowaniem m. in. kierownikiem robót, który b´dzie
posiada∏ uprawnienia do kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalnoÊci konstrukcyjno-budowla-
nej bez ograniczeƒ. W celu potwierdzenia spe∏nienia
tego warunku wykonawca, którego oferta zosta∏a
wybrana jako najkorzystniejsza, z∏o˝y∏ wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia, w którym
nie zosta∏ wskazany ani numer uprawnieƒ, ani ich za-
kres. Wraz z wykazem wykonawca przed∏o˝y∏ nato-
miast dokument wystawiony dnia 28 maja 1990 r.,
nadajàcy uprawnienia w/w kierownikowi robót,
z którego wynika, ˝e osoba ta posiada uprawnienia
budowlane w wymaganej bran˝y, w zakresie „po-
wszechnie znanych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych”. Czy
wobec powy˝szego zamawiajàcy mo˝e uznaç, i˝ wy-
konawca spe∏ni∏ warunek udzia∏u w post´powaniu
okreÊlony przez zamawiajàcego? Czy zamawiajàcy
uprawniony jest do badania w/w dokumentu mimo,
˝e jego z∏o˝enie nie by∏o wymagane?

W pierwszej kolejnoÊci wyjaÊniç nale˝y, ˝e za∏àczony do
oferty dokument pomimo, ˝e nie by∏ wymagany w post´-
powaniu, powinien zostaç zbadany przez zamawiajàcego,
jako zawierajàcy istotne informacje majàce znaczenie
przy ocenie spe∏nienia warunku udzia∏u w post´powaniu
i ewentualny wp∏yw na wynik, tym bardziej, ˝e z treÊci
wykazu osób nie sposób wywieÊç, ˝e wskazana osoba po-
siada wymagane przez zamawiajàcego uprawnienia1.

Przechodzàc dalej, uprawnienia budowlane osoby skiero-
wanej do realizacji zamówienia w przedmiotowym post´-
powaniu, wydane zosta∏y na podstawie poprzednio obo-
wiàzujàcych przepisów prawa. Tym samym punktem
wyjÊcia dla dalszych rozwa˝aƒ powinien byç art. 104
ustawy Prawo budowlane, który stanowi: „Osoby, które,
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, uzyska∏y uprawnie-
nia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowa-
nia zawodowego do pe∏nienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowujà uprawnienia
do pe∏nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie”.

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 Kacper Kaleta, aplikant radcowski

z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Prawnik podpowiada

1 Uchwa∏a Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 16 maja 2017 r., sygn.

akt: KIO/KU 19/17.
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P R A W N I K P O D P O W I A D A

W kontekÊcie przywo∏anego przepisu ustawy, w analo-
gicznej sprawie, Krajowa Izba Odwo∏awcza stwierdzi∏a,
˝e nie mo˝na uznaç, i˝ uprawnienia ograniczone do po-
wszechnie znanych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych mo˝na
uznaç za równoznaczne nadawanym w obecnym stanie
prawnym uprawnieniom bez ograniczeƒ w specjalnoÊci
konstrukcyjno-budowlanej2. Istotnym z punktu widzenia
przedstawionego zagadnienia oraz aktualnie obowiàzujà-
cych i bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów
prawa jest równie˝ fakt, ˝e w poprzednio obowiàzujàcym
stanie prawnym, uprawnienia które przyznano osobie
wskazanej w wykazie, zdobywa∏y osoby ze Êrednim wy-
kszta∏ceniem technicznym3.

Wobec powy˝szego, stwierdziç nale˝y, ˝e osobie skierowa-
nej do realizacji zamówienia nie nadano uprawnieƒ bez
ograniczeƒ i tym samym uprawnienia te nie sà zgodne
z literalnym brzmieniem warunku udzia∏u w postepowa-
niu okreÊlonym w Specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia.

OFERTA PODPISANA PRZEZ PROKURENTA

W przetargu nieograniczonym, którego wartoÊç jest
mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp wykonawca,
dzia∏ajàcy w formie spó∏ki z o.o., z∏o˝y∏ ofert´ podpi-
sanà przez cz∏onka zarzàdu oraz osob´ pos∏ugujàcà
si´ piecz´cià z oznaczeniem „prokurent”. Jak wynika
z rejestru przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sà-
dowego wykonawcy, do jego reprezentacji upraw-
nionych jest dwóch cz∏onków zarzàdu lub cz∏onek
zarzàdu z prokurentem. W rejestrze natomiast nie
ujawniono udzielenia prokury osobie podpisujàcej
ofert´ i pos∏ugujàcej si´ piecz´cià z oznaczeniem
„prokurent”. Czy wobec powy˝szego nale˝y uznaç,
˝e ofert´ podpisa∏a osoba nieumocowana do repre-
zentacji wykonawcy w tym post´powaniu?

Instytucja prokury nie zosta∏a uregulowana w Pzp, tym
samym zgodnie z przepisami odsy∏ajàcymi do Kodeksu
cywilnego nale˝y w pierwszej kolejnoÊci przywo∏aç defi-
nicj´ legalnà prokury z art. 1091 § 1 Kc, który stanowi, ˝e
„prokura jest pe∏nomocnictwem udzielonym przez przed-
si´biorc´ podlegajàcego obowiàzkowi wpisu do Central-
nej Ewidencji i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
albo rejestru przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdo-

wego, które obejmuje umocowanie do czynnoÊci sàdo-
wych i pozasàdowych, jakie sà zwiàzane z prowadzeniem
przedsi´biorstwa”. Natomiast zgodnie z art. 1092 § 2 Kc
„prokurentem mo˝e byç osoba fizyczna majàca pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych”.

W Êwietle powy˝szego uznaç nale˝y, ˝e prokura jest ni-
czym innym jak specjalnego rodzaju pe∏nomocnictwem
dla osoby fizycznej posiadajàcej pe∏nà zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych, którego udzieliç mo˝e ka˝dy przedsi´biorca
wpisany do jednego z wymienionych wczeÊniej rejestrów.
Je˝eli zatem prokura jest pe∏nomocnictwem, którego za-
sady udzielania zosta∏y szczegó∏owo uregulowane w ko-
deksie cywilnym, oczywistym wydawaç by si´ mog∏o, ˝e
w przedstawionej w pytaniu sytuacji zastosowanie powi-
nien znaleêç art. 26 ust. 3a Pzp, zobowiàzujàcy zamawia-
jàcego do wezwania wykonawcy, który nie z∏o˝y∏ wymaga-
nych pe∏nomocnictw albo z∏o˝y∏ wadliwe pe∏nomocnic-
twa do ich z∏o˝enia w terminie przez siebie wskazanym.

WàtpliwoÊci budziç jednak mo˝e treÊç art. 1098 § 1 Kc,
który stanowi, ˝e „udzielenie i wygaÊni´cie prokury
przedsi´biorca powinien zg∏osiç do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej albo rejestru
przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdowego”. Roz-
strzygajàce jest zatem ustalenie, czy wpis prokury do od-
powiedniego rejestru ma charakter konstytutywny, to
znaczy wywo∏ujàcy skutek prawny w postaci udzielenia
prokury. Powy˝sze sta∏o si´ natomiast przedmiotem roz-
wa˝aƒ m. in. Naczelnego Sàdu Administracyjnego, który
w jednym ze swoich wyroków podkreÊli∏, ˝e prokura trwa
ju˝ od momentu jej udzielenia, a zatem sam wpis proku-
ry do rejestru przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdo-
wego nie stanowi o jej bycie, bowiem ma on jedynie cha-
rakter deklaratoryjny4.

W zwiàzku z powy˝szym, w przedstawionym w pytaniu
stanie faktycznym nie mo˝na na tym etapie stwierdziç,
czy oferta zosta∏a podpisana przez osob´ umocowanà do

2 Uchwa∏a Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 28 sierpnia 2018 r.,

sygn. akt: KIO/KD 32/18.
3 Uchwa∏a Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 16 maja 2017 r., sygn.

akt: KIO/KU 19/17.
4 Wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 10 listopada

2009 r. I FSK 1186/08, Legalis 188412.
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reprezentacji wykonawcy, czy te˝ nie. Zamawiajàcy powi-
nien w pierwszej kolejnoÊci wezwaç wykonawc´ w trybie
art. 26 ust. 3a Pzp do z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàce-
go udzielenie prokury. W przypadku spó∏ek kapita∏owych
b´dzie to w praktyce najcz´Êciej uchwa∏a zarzàdu okreÊla-
jàca m. in. osob´ prokurenta, rodzaj udzielonej prokury,
sposób jej wykonywania oraz oÊwiadczenie prokurenta
o przyj´ciu prokury.

W tym miejscu nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e zgodnie z art.
1092 § 1 Kc prokura powinna byç pod rygorem niewa˝no-
Êci udzielona na piÊmie. Ten sam przepis stanowi równie˝,
˝e do prokury nie stosuje si´ art. 99 § 1 Kc który stanowi,
˝e „je˝eli do wa˝noÊci czynnoÊci prawnej potrzebna jest
szczególna forma, pe∏nomocnictwo do dokonania tej czyn-
noÊci powinno byç udzielone w tej samej formie”.

Wobec powy˝szego wydaje si´, ˝e w post´powaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, dla przedk∏adane-
go dokumentu stwierdzajàcego udzielenie prokury nie
ma obowiàzku zachowania formy orygina∏u lub kopii po-
Êwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza,
tak jak co do zasady w przypadku pozosta∏ych pe∏nomoc-
nictw.

FAKULTATYWNY CHARAKTER WEZWANIA

Zamawiajàcy w przetargu nieograniczonym, którego
wartoÊç jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp wska-
za∏ w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
˝e b´dzie ˝àda∏ z∏o˝enia okreÊlonych dokumentów na
potwierdzenie, ˝e wykonawca spe∏nia postawione
warunki udzia∏u w post´powaniu. Czy wobec tego,
˝e art. 26 ust. 2 Pzp nie zobowiàzuje zamawiajàcego
do ˝àdania dokumentów potwierdzajàcych okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zamawia-
jàcy mo˝e odstàpiç od wezwania do ich z∏o˝enia?

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp „je˝eli wartoÊç zamówienia
jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajàcy mo˝e we-
zwaç wykonawc´, którego oferta zosta∏a najwy˝ej ocenio-
na, do z∏o˝enia w wyznaczonym, nie krótszym ni˝ 5 dni,
terminie aktualnych na dzieƒ z∏o˝enia oÊwiadczeƒ lub
dokumentów potwierdzajàcych okolicznoÊci, o których
mowa w art. 25 ust. 1”.

Z powy˝szego wynika zatem wprost, ˝e wezwanie do z∏o-
˝enia dokumentów z art. 26 ust. 2 Pzp jest jedynie upraw-
nieniem zamawiajàcego, w przeciwieƒstwie do post´po-
waƒ, których wartoÊç jest równa lub przekracza kwoty
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp, co do których ustawodawca w art. 26 ust. 1
Pzp nak∏ada na zamawiajàcych obowiàzek, pos∏ugujàc si´
stwierdzeniem – „wzywa wykonawc´”.

Jak natomiast s∏usznie podkreÊla si´ w doktrynie, decyzj´
w zakresie skorzystania z uprawnienia wynikajàcego
z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiajàcy powinien podjàç ju˝
przed wszcz´ciem post´powania, a decyzja ta powinna
byç w sposób jednoznaczny wyra˝ona w og∏oszeniu o za-
mówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia5. W ˝adnym bowiem wypadku nie powinno si´
wyrazu „mo˝e” interpretowaç jako uprawnienia do rezy-
gnacji w toku prowadzonego post´powania z ˝àdania
przedstawienia przez wykonawców dokumentów, je˝eli
informacja o takim ˝àdaniu uzewn´trzniona zosta∏a przez
zamawiajàcego w momencie wszcz´cia post´powania6.
Przyj´cie przeciwnego stanowiska by∏oby natomiast nie
do pogodzenia z zasadami jawnoÊci i przejrzystoÊci post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wobec powy˝szego, w przedstawionym w pytaniu stanie
faktycznym, zamawiajàcy nie mo˝e odstàpiç od ˝àdania
dokumentów wskazanych w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia z uwagi na fakultatywny charakter
wezwania z art. 26 ust 2 Pzp.

5 Red. Marzena Jaworska, Dorota GrzeÊkowiak-Stojek, Julia Jarnicka,

Agnieszka Matusiak, Prawo zamówieƒ publicznych. Komentarz., wyd. 8.
6 Skubiszak-Kalinowska Irena. Prawo zamówieƒ publicznych. Komen-

tarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2019.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl


