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Jest domniemanie antykonkurencyjnych 

intencji firm 
 

  

 

Marzena Jaworska 

radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg 

 

 

Zamawiający są zobowiązani żądać od wykonawców 

udzielenia im wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących 

między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy 

kapitałowej 

 

Ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych,  

która weszła w życie 20 lutego 2013 r., wprowadzono nową 

podstawę wykluczenia wykonawców, ale tylko tych,  

którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli 

odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą,  

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

wykonawcami (art. 24  ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p.).  

Pod pojęciem grupy kapitałowej należy przy tym rozumieć 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani  

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumenta).  

Z tej samej grupy  

U podstaw omawianej regulacji legła więc obserwacja, że pomiędzy wykonawcami 

należącymi do tej samej grupy kapitałowej mogą istnieć powiązania prowadzące  

do naruszenia uczciwej konkurencji i że wystąpienie takich powiązań powinno skutkować 

wykluczeniem wykonawcy nie tylko na etapie badania ofert, ale też w postępowaniach 

wieloetapowych – na etapie badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Firmy odrębne prawnie i kapitałowo  

Nowe przepisy nakazują badać zakazane powiązania, negatywnie wpływające na konkurencję 

w postępowaniu jedynie w stosunku do wykonawców należących do tej samej grupy 

kapitałowej. Tymczasem, niedozwolona „współpraca” wykonawców może dotyczyć 

wszystkich wykonawców, którzy – zawierając określone porozumienia – mogą wpływać  

na wynik postępowania. Dotyczy to np. osób fizycznych, powiązanych rodzinnie, ale też 

współpracujących ze sobą firm, nastawionych na uzyskanie lub realizację zamówienia  

– w charakterze wykonawcy bądź podwykonawcy firmy pozostającej w porozumieniu.  
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W efekcie omawianej regulacji zamawiający na etapie badania wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu nadal nie będzie miał możliwości wyciągnięcia negatywnych 

konsekwencji wobec wykonawców niepowiązanych kapitałowo, nawet jeśli będą istniały 

podstawy do uznania, że wykonawcy, składając wnioski, działali w porozumieniu mogącym 

wpływać na zachwianie uczciwej konkurencji w postępowaniu. Przepisy Prawa zamówień 

publicznych nie przewidują bowiem możliwości wykluczenia wykonawców odrębnych 

prawnie i kapitałowo, jeżeli złożenie przez nich wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy nakazuje 

jedynie odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, wobec 

czego nie ma podstaw do jego zastosowania w postępowaniach wieloetapowych, na etapie 

badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Natomiast w stosunku do wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej negatywne 

konsekwencje zostały zdublowane – wykonawcy ci mogą podlegać wykluczeniu  

na podstawie nowego przepisu (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy), jeżeli złożyli odrębne 

oferty/wnioski oraz złożona przez nich oferta może podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli jej złożenie będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.  

Jakie przesłanki  

W związku z tą zmianą zamawiający  jest zobowiązany wymagać od wykonawcy złożenia 

wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji  

o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku kiedy wykonawca nie złoży tych 

dokumentów, Zamawiający zobowiązany będzie wezwać go do ich uzupełnienia. Co ciekawe, 

art. 24b ust. 3 ustawy każe Zamawiającemu wykluczyć wykonawcę, który nie złożył listy,  

ale już nie odnosi tej konsekwencji do niezłożenia przez wykonawcę informacji o tym, 

 że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Niezłożenie tej informacji  w zasadzie 

zostało pozbawione negatywnych konsekwencji, co trudno wytłumaczyć, uwzględniając 

racjonalność ustawodawcy. 

W celu ustalenia, czy istniejące pomiędzy przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy 

kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji zamawiający 

zobowiązani będą żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących tych powiązań. 

W odpowiedzi przedsiębiorcy ci będą mogli wykazać, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zatem  

to wykonawcy będący w grupie kapitałowej, chcąc złożyć odrębne oferty lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, będą musieli wykazać, że ich udział 

nie doprowadzi do zachwiania w postępowaniu o udzielenie zamówienia uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami.  

Jednocześnie ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób wykonawcy należący do tej samej 

grupy kapitałowej powinni wykazać możliwość złożenia odrębnych wniosków/ofert  

oraz jakie wyjaśnienia zamawiający powinien uznać za wystarczające. Ustawa wskazuje 

jedynie, że zamawiający, oceniając złożone przez wykonawców wyjaśnienia, powinien brać 

pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności (więc nie tylko) wpływ powiązań 

istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie 

zasady uczciwej konkurencji. Pomijając kwestię realnych możliwości sprostania temu 

zadaniu przez znaczną część zamawiających, należy zwrócić uwagę, że ocenny charakter 

przesłanek wykluczenia będzie wzbudzać sporo kontrowersji i będzie stanowić przyczynę 

wielu odwołań. Poza tym nowa regulacja może stać się przyczyną prowadzenia uzgodnień 

wewnątrz grupy kapitałowej i wskazywania który podmiot, spośród należących do niej,  

może wziąć udział w określonym postępowaniu, co w efekcie może negatywnie wpłynąć  

na konkurencję na rynku oraz wynik postępowania.  


