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

ZMIANA TREÂCI SIWZ

Zamawiajàcy w trakcie zdawania pytaƒ i odpo-
wiedzi do SIWZ znacznie zmodyfikowa∏ swoje
pierwotne wymagania, a nawet je zaw´zi∏
w sposób uniemo˝liwiajàcy z∏o˝enie oferty przez
innych oferentów. Mamy wra˝enie, i˝ odpowie-
dzi „Tak potwierdzamy” na pytania jednego
z oferentów w sposób ukryty zaw´˝a∏y parame-
try do jednego rozwiàzania/urzàdzenia. W zwiàz-
ku z tym mamy pytanie, czy zamawiajàcy mo˝e
dowolnie zmieniç wymagania i co mo˝emy w ta-
kiej sytuacji zrobiç?

Zgodnie z ustawà Prawo zamówieƒ publicznych za-
mawiajàcy jest zobowiàzany udzieliç odpowiedzi na
wnioski o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z∏o˝one przez wykonawców
nie póêniej ni˝ do koƒca dnia, w którym up∏ywa po-
∏owa wyznaczonego terminu sk∏adania ofert. Po tym
terminie mo˝e, lecz nie musi, udzielaç odpowiedzi
i wyjaÊniaç wàtpliwoÊci.

Cz´stokroç zamawiajàcy ca∏kowicie bezrefleksyjnie
podchodzà do obowiàzku, jakim jest udzielenie
odpowiedzi na zadane w terminie pytania i robià to
w sposób nieprzemyÊlany lub ma∏o precyzyjny. Na-
le˝y jednak zachowaç czujnoÊç, bowiem cz´Êç odpo-
wiedzi nie b´dzie zmieniaç pierwotnych wymagaƒ,
a cz´Êç znacznie ingerujàca w dotychczasowe wa-
runki b´dzie prowadzi∏a do modyfikacji pierwot-
nych za∏o˝eƒ.

Zamawiajàcy nie ma dowolnoÊci w kszta∏towaniu
nowych wymogów w trakcie trwania post´powania
z uwagi na wià˝àcy charakter SIWZ. Poglàd ten pod-
kreÊlany jest cz´sto w orzecznictwie KIO: „TreÊç
SIWZ to opis wymagaƒ zamawiajàcego stawianych
przedmiotowi zamówienia lub warunkom jego wy-
konania. Opis ten ma w post´powaniu o udzielenie
zamówienia charakter wià˝àcy. Zamawiajàcy jest
zwiàzany ustalonà przez siebie treÊcià SIWZ i nie
mo˝e jej zmieniç. Urzeczywistnia to zasady równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji,
gdy˝ zapobiega mo˝liwoÊci dokonywania przez za-
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mawiajàcego ocen o charakterze subiektywnym i ar-
bitralnym. Z kolei obowiàzkiem wykonawcy jest z∏o-
˝enie oferty zgodnej z wymaganiami opisanymi
w SIWZ. Opis ten stanowi bowiem element nawià-
zanego skutkiem z∏o˝enia oferty wielostronnego
stosunku przetargowego”1.

Modyfikacja treÊci SIWZ zawsze prowadzi do zmia-
ny jej treÊci. Mo˝e polegaç przyk∏adowo na wprowa-
dzeniu lub usuni´ciu okreÊlonych wymagaƒ, zmia-
nie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków
realizacji umowy. Zwykle polega na wyraênym za-
stàpieniu okreÊlonych zapisów innymi, albo doda-
niem lub usuni´ciem konkretnych postanowieƒ
SIWZ. W praktyce zdarza si´ równie˝ i tak, ˝e zama-
wiajàcy nie dokonuje bezpoÊredniej zmiany treÊci
SIWZ (nie pisze o tym wprost w informacji o zmia-
nie SIWZ), ale udzielajàc wyjaÊnieƒ, przeprowadza
takà interpretacj´ okreÊlonych zapisów SIWZ, która
zmienia ich pierwotne znaczenie.

Z wprowadzaniem takich zmian zamawiajàcy mu-
szà dzia∏aç ostro˝nie, bowiem ustawa ogranicza
przypadki, w jakich mo˝e dojÊç do zmiany wyma-
gaƒ. Zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp „w uzasadnionych
przypadkach zamawiajàcy mo˝e przed up∏ywem ter-
minu sk∏adania ofert zmieniç treÊç specyfikacji
istotnych warunków zamówienia”. OkreÊlenie
„w uzasadnionych przypadkach” nie oznacza w ka˝-
dych lub dowolnych, bàdê wykreowanych na po-
trzeby jednego z wykonawców.

W sytuacji zatem, gdy zamawiajàcy dokona∏ mody-
fikacji w sposób niezgodny z art. 38 ust 4 w zwiàzku
z art. 29 ust 1 lub ust. 2, a wi´c w sposób przede
wszystkim naruszajàcy zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców, zainteresowa-
nym przys∏ugujà Êrodki ochrony prawnej o jakich
mowa w rozdziale VI Pzp. W jednym z orzeczeƒ
GKO2 uzna∏a: „Wszystkie odpowiedzi na pytania
wykonawców udzielane w ramach wyjaÊniania tre-
Êci specyfikacji istotnych warunków zamówienia sà
bezwzgl´dnie wià˝àce dla wykonawców. Odpowie-
dzi te ze swojej istoty cz´sto w pewien sposób zmie-
niajà specyfikacj´, choçby przez to, ˝e uszczegó∏a-
wiajà wymagania zamawiajàcego lub wskazujà na
ich interpretacj´”.

Odpowiedzi kreujà zatem nowy stan faktyczny, któ-
ry w zale˝noÊci od ich materialnego przes∏ania b´-
dzie oceniany jako zachowujàcy dotychczasowe
ustalenia z ich uszczegó∏owieniem, bàdê nadajàcy
specyfikacji warunków zamówienia nowych treÊci
i nowego znaczenia. W sytuacji zatem, gdy poprzez
udzielenie odpowiedzi na pytania zamawiajàcy za-
w´zi wymogi specyfikacji w sposób pierwotnie nie-
przewidziany, ale te˝ nieuzasadniony jego potrzeba-
mi, wykonawcom otwiera si´ droga do wniesienia
odwo∏ania na zmienione zapisy. Takie odwo∏anie na-
le˝y wnieÊç w zale˝noÊci od wartoÊci przetargu
w terminie 5 lub 10 dni od dnia zamieszczenia zmie-
nionej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej lub publikacji odpowiedzi
na zadane pytania wykonawców.

Warto pami´taç, ˝e skutecznoÊç wniesionego odwo-
∏ania b´dzie zale˝a∏a w du˝ej mierze od tego, czy
zmienione warunki odpowiadajà potrzebom zama-
wiajàcego, a jednoczeÊnie czy w sposób nieupraw-
niony naruszajà zasady konkurencji lub równego
traktowania wykonawców. Nie ka˝da zatem zmiana
uniemo˝liwiajàca z∏o˝enie oferty konkretnemu wy-
konawcy b´dzie narusza∏a takie zasady, zw∏aszcza
w sytuacji, gdy z uwagi na uzasadnione i obiektyw-
ne potrzeby, zamawiajàcy ograniczy si´ na rozwiàza-
nia oferowane przez innych konkurentów.

UZUPE¸NIANIE OÂWIADCZE¡
I DOKUMENTÓW

Zamawiajàcy wezwa∏ innego wykonawc´ do
uzupe∏nienia oÊwiadczeƒ i dokumentów w try-
bie art. 26 ust 3 Pzp tj. dokumentów potwierdza-
jàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´po-
waniu w zakresie wykazu us∏ug i dowodów
potwierdzajàcych ich nale˝yte wykonanie, mi-
mo, i˝ wczeÊniej dostarczy∏ on zmieniony wykaz
wraz z nowymi referencjami. Czy dzia∏anie za-
mawiajàcego by∏o prawid∏owe, czy mo˝emy si´
odwo∏aç od wyboru oferty najkorzystniejszej?

1 Wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r., KIO 2420/18, LEGALIS.
2 Orzeczenie GKO z dnia 9 maja 2016 r., BDF1.4800.11.2016, LE-

GALIS.
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Zgodnie z art. 26 ust. 3 Prawa zamówieƒ publicz-
nych zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy
w okreÊlonym terminie nie z∏o˝yli wymaganych
przez zamawiajàcego oÊwiadczeƒ lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie z∏o-
˝yli pe∏nomocnictw, albo którzy z∏o˝yli wymagane
przez zamawiajàcego oÊwiadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajàce b∏´dy
lub którzy z∏o˝yli wadliwe pe∏nomocnictwa, do ich
z∏o˝enia w wyznaczonym terminie.

Z powy˝szego wynika, ˝e obowiàzek wezwania do
uzupe∏nienia dokumentów na podstawie art. 26
ust. 3 dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych
w art. 25 ust. 1. Sà to mianowicie dokumenty po-
twierdzajàce spe∏nianie przez wykonawc´ warun-
ków udzia∏u w post´powaniu lub potwierdzajàce
spe∏nianie przez oferowane dostawy, us∏ugi lub ro-
boty budowlane wymagaƒ okreÊlonych przez zama-
wiajàcego w og∏oszeniu o zamówieniu, SIWZ lub za-
proszeniu do sk∏adania ofert.

O ile zakres dokumentów podlegajàcych uzupe∏nie-
niu zosta∏ okreÊlony precyzyjnie, o tyle wàtpliwoÊci
budzi sama procedura uzupe∏niania dokumentów,
a przede wszystkim to, czy wykonawca mo˝e doko-
naç takiego uzupe∏nienia z w∏asnej inicjatywy. Mo-
g∏oby si´ wydawaç, i˝ samodzielne uzupe∏nienie
przez wykonawc´ dokumentów w post´powaniu po-
winno byç traktowane przez zamawiajàcego tak sa-
mo jak uzupe∏nienie na wezwanie. Zasadnicze pozo-
staje jednak pytanie, czy wykonawca zaprzepaszcza
wówczas szanse na wezwanie w tym zakresie przez
zamawiajàcego, pami´tajàc i˝ procedura uzupe∏nie-
nia jest z zasady jednokrotnie powtarzalnà. W bada-
nym przypadku brak jest jednolitego stanowiska za-
równo doktryny jak i orzecznictwa.

Jeden z poglàdów sprowadza si´ do stwierdzenia, ˝e
wykonawca, nawet bez wezwania ze strony zama-
wiajàcego, gdy stwierdzi, i˝ zachodzà w stosunku do
niego okolicznoÊci wskazane w art. 26 ust. 3 Prawa
zamówieƒ publicznych, uprawniony jest do uzupe∏-
nienia dokumentów, gdy˝ ˝aden z przepisów Pzp ta-
kiego dzia∏ania wykonawcy nie zabrania. Równo-
czeÊnie wskazuje si´, ˝e w przypadku samodzielne-
go uzupe∏nienia dokumentów, które nast´pnie oka-

za∏y si´ wadliwe, wykonawca nara˝a si´ na ryzyko
uznania przez zamawiajàcego, i˝ czynnoÊç zwiàzana
z wezwaniem do uzupe∏nienia dokumentów zosta∏a
ju˝ dokonana. W efekcie wykonawca nie zostanie
wezwany przez zamawiajàcego do z∏o˝enia prawi-
d∏owych dokumentów, co finalnie b´dzie skutkowaç
wykluczeniem takiego wykonawcy z post´powania.

Drugi poglàd wyra˝a si´ w tym, ˝e bioràc pod uwag´
treÊç art. 26 ust. 3 Pzp stwierdziç nale˝y, ˝e „zama-
wiajàcy wzywa wykonawców”, tym samym samo-
dzielne przed∏o˝enie przez wykonawc´ takich doku-
mentów, bez odr´bnego wezwania przez zamawiajà-
cego nie mo˝e byç traktowane jako uzupe∏nienie do-
kumentów z tego wzgl´du, ˝e przepis art. 26 ust. 3
ustawy wymaga w tym zakresie podj´cia inicjatywy
dzia∏ania ze strony Zamawiajàcego, a nie wykonawcy.

Odnoszàc si´ do powy˝szego, z uwagi na brzmienie
przepisu art. 26 ust. 3 Pzp oraz orzecznictwo KIO,
wykonawca nawet pomimo braku wyraênego zaka-
zu samodzielnego dzia∏ania w tym zakresie, powi-
nien podejmowaç dzia∏ania zwiàzane z uzupe∏nie-
niem dokumentów i oÊwiadczeƒ dopiero po uprzed-
nim otrzymaniu wezwania zamawiajàcego do doko-
nania takiego uzupe∏nienia. W zaistnia∏ej sprawie,
z uwagi na rozbie˝noÊci orzecznicze, jest szansa na
uznanie, ˝e ponowne wezwanie zamawiajàcego,
zw∏aszcza je˝eli dotyczy∏o materii ju˝ raz uzupe∏nio-
nej, by∏o czynnoÊcià niezgodnà z przepisami ustawy
i mo˝e byç kwestionowane w drodze odwo∏ania na
wybór oferty najkorzystniejszej.

REALIZACJA UMÓW W OKRESIE PANDEMII

Z uwagi na sytuacje epidemicznà w kraju mamy
problem z wykonaniem umów w sprawie zamó-
wienia publicznego. Z jednej strony nie chodzi
tylko o zmian´ terminów wykonania umowy po-
legajàcych na potrzebie ich przed∏u˝enia, ale
tak˝e zmian´ wynagrodzenia z uwagi na obecnà
nierentownoÊç utrzymywania kadry, która nie
Êwiadczy us∏ug opieki z powodu odmowy pod-
opiecznych po stronie zamawiajàcego. Nasze
pytanie zmierza do ustalenia, czy zamawiajàcy
powinien wyp∏aciç pe∏ne wynagrodzenie z tytu-
∏u umowy, która z przyczyn niele˝àcych po stro-
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nie wykonawcy (gotowoÊç jego kadry) nie mo˝e
byç realizowana w pe∏nym wymiarze i zakresie?

Artyku∏ 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiàzaniach zwiàza-
nych z zapobieganiem, przeciwdzia∏aniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaênych oraz
wywo∏anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw3 (dalej jako „ustawa antykryzy-
sowa”) wprowadzi∏ wymóg niezw∏ocznej reakcji na
pojawiajàce si´ problemy zwiàzane z realizacjà
umów o zamówienia publiczne, kreujàc po obu stro-
nach stosunku umownego nowe obowiàzki i upraw-
nienia. Zgodnie z nowymi, tymczasowymi regula-
cjami, strony umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego, niezw∏ocznie, wzajemnie informujà si´
o wp∏ywie okolicznoÊci zwiàzanych z wystàpieniem
COVID-19 na nale˝yte wykonanie tej umowy, o ile
taki wp∏yw wystàpi∏ lub mo˝e wystàpiç.

Po pierwsze istnieje otwarty katalog przeszkód, unie-
mo˝liwiajàcych zachowanie status quo zawartych ju˝
i realizowanych umów w sprawie zamówieƒ publicz-
nych. Oznacza to, ˝e ka˝da ze stron stosunku obliga-
cyjnego, dostrzegajàca problem z dochowaniem obo-
wiàzków lub mo˝liwoÊci Êwiadczeƒ ze swojej strony,
winna niezw∏ocznie powiadomiç o tym fakcie drugà
stron´. Przeszkodà mogà byç zatem ograniczania po-
chodzàce od organów paƒstwowych ale i odmowa
przyj´cia us∏ug przez odbiorców, co wp∏ywa bezpo-
Êrednio na niemo˝noÊç prawid∏owej realizacji umo-
wy zamówieniowej. Wówczas po proceduralnym
zg∏oszeniu problemów, strony mogà dokonaç zmiany
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawa za-
mówieƒ publicznych, w szczególnoÊci przez: 1)
zmian´ terminu wykonania umowy lub jej cz´Êci,
lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub

jej cz´Êci, 2) zmian´ sposobu wykonywania dostaw,
us∏ug lub robót budowlanych, 3) zmian´ zakresu
Êwiadczenia wykonawcy i odpowiadajàcà jej zmian´
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagro-
dzenia spowodowany ka˝dà kolejnà zmianà nie
przekroczy 50% wartoÊci pierwotnej umowy”.

Si∏à rzeczy umowa w sprawie zamówienia publicznego
mo˝e ulec zmianie zarówno w zakresie w terminu jak
i wynagrodzenia, nie mniej jednak regulacje te nie da-
jà podstawy do wyp∏aty wynagrodzenia za czas posto-
ju czy finansowania wykonawcy w sytuacji braku
Êwiadczenia z jego strony. Regulacje dopuszczajà
wzrost wynagrodzenia, lecz ma to zwiàzek z ewentual-
nà zmianà zakresu Êwiadczenia, co racjonalnie wska-
zywa∏oby na jego zwi´kszenie. Tym samym mo˝liwe
jest przesuni´cie Êwiadczeƒ w czasie jak i wynagrodze-
nia z tym zwiàzanego, lecz nie uzasadnia to jego wy-
p∏aty w zakresie jeszcze niewykonanym. Wykonawca
powinien skorzystaç z innych form pomocy tarczy an-
tykryzysowej, w tym np. dop∏aty na rzecz utrzymania
zatrudnienia a w zakresie umów zamówieniowych, do-
konaç ich aneksowania i przed∏u˝yç termin wykonania
zaleg∏ych Êwiadczeƒ lub zmieniç ich zakres.

3 Dz. U. 2020 poz. 568.
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Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem:

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
Odwiedê nas jeszcze dziÊ!


