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WSTĉP
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieĔ publicznych1 (dalej
„ustawa”, „ustawa PZP”) jest aktem implementującym przepisy unijne z zakresu
zamówieĔ publicznych, w szczególnoĞci wprowadzającym do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektyw 2004/17/WE2 (dalej „dyrektywy sektorowej”),
2004/18/WE3 (dalej „dyrektywy klasycznej”) oraz dyrektyw 89/6654 i 92/135
(dalej „dyrektyw odwoáawczych”).
Wspomniane dyrektywy ustanawiają szczegóáowe reguáy udzielania
zamówieĔ publicznych opartych na zasadach równego traktowania, niedyskryminacji, przejrzystoĞci oraz konkurencji obowiązujące na poziomie caáej
Unii Europejskiej.
W odniesieniu do trybów udzielania zamówieĔ ustawa, w Ğlad za dyrektywami, jako podstawowe tryby wymienia przetarg nieograniczony i przetarg
ograniczony.
Skorzystanie z moĪliwoĞci przeprowadzenia postĊpowania w innym trybie
ustawowym, tj. w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogáoszeniem,
negocjacji bez ogáoszenia, zamówienia z wolnej rĊki, zapytania o cenĊ czy
teĪ licytacji elektronicznej zostaáo ograniczone i uzaleĪnione od wystąpienia
konkretnych przesáanek okreĞlonych w ustawie.
1
2

3
4
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Ustawa Prawo zamówieĔ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 113,
poz. 759).
Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynująca procedury udzielania zamówieĔ przez podmioty dziaáające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usáug pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004,
str. 1).
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówieĔ publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usáugi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114).
Dyrektywa 89/665/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących siĊ do stosowania procedur
odwoáawczych w zakresie udzielania zamówieĔ publicznych na dostawy i roboty budowlane
(Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 33).
Dyrektywa 92/13/EWG Rady z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne odnoszące siĊ do stosowania przepisów wspólnotowych
w procedurach zamówieĔ publicznych podmiotów dziaáających w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 23.03.1992, str. 14).

5

Ze wzglĊdu na fakt, Īe skorzystanie z ww. trybów jest wyjątkiem od ogólnej zasady stosowania trybów podstawowych, przesáanki ich zastosowania
naleĪy interpretowaü ĞciĞle, a kaĪdy podmiot, który siĊ na nie powoáuje musi
byü w stanie je udowodniü6.
Tym samym, to na zamawiającym spoczywa obowiązek kaĪdorazowego
udowodnienia speánienia przesáanek uprawniających do stosowania trybów
innych niĪ podstawowe.
Ponadto, jak podkreĞlono w orzeczeniu Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii
Europejskiej (ETS) C-84/037 paĔstwa czáonkowskie wdraĪając do prawa
krajowego przesáanki uzasadniające odstąpienie od stosowania dyrektyw
nie mogą dodawaü nowych warunków, ani uszczegóáawiaü tych przesáanek
w sposób, który uáatwiaáby zamawiającym odstąpienie od stosowania bardziej rygorystycznych procedur udzielania zamówieĔ publicznych8.
W przypadku tzw. zamówieĔ sektorowych (zamówienia udzielane na
podstawie dziaáu III rozdziaáu 5 ustawy PZP) zgodnie z art. 134 ust. 1 trybami podstawowymi są przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogáoszeniem. Skorzystanie z trybu negocjacji bez
ogáoszenia i zamówienia z wolnej rĊki zostaáo natomiast uzaleĪnione od
wystąpienia przesáanek ich stosowania (art. 134 ust. 5 i 6 ustawy PZP).
Dla zamówieĔ sektorowych nie przewidziano moĪliwoĞci udzielenia zamówienia z wykorzystaniem dialogu konkurencyjnego.
Z uwagi na fakt, Īe to zamawiający są uprawnieni do podejmowania decyzji o wyborze trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz ze wzglĊdu
na doniosáoĞü tej decyzji pociągającej za sobą wiele konsekwencji, celem
niniejszych wytycznych jest przybliĪenie orzecznictwa i decyzji organów, tak
krajowych (sądy, Urząd ZamówieĔ Publicznych, Krajowa Izba Odwoáawcza),
6

7
8

6

Orzeczenie ETS z 10 marca 1987 r. w sprawie C-199/85 Komisja przeciwko Republice
Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa Trybunaáu Europejskiego 1987 r., str. 01039); Orzeczenie ETS
z dnia 3 maja 1994 r. w sprawie C-328/92 Komisja przeciwko Królestwu Hiszpanii (Zbiory
orzecznictwa TE 1994 r., str. I-01569); Orzeczenie ETS z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie
C-318/94 Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec, pkt 13 (Zbiory orzecznictwa
TE 1996 r., str. I-01949) oraz orzeczenie ETS z dnia 10 kwietnia 2003 r. w poáączonych
sprawach C-20/01 oraz C-28/01 Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec, pkt 58
(Zbiory orzecznictwa TE 2003 r., str. I-03609); wyrok SN z dnia 6 lipca 2001 r. sygn. akt
III RN 16/01; wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r. sygn. akt II SA 2064/01.
Orzeczenie ETS z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie C-84/03 Komisja przeciwko Królestwu
Hiszpanii (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-00139).
Por. „Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci dotyczącego zamówieĔ
publicznych w okresie od 1999 do 2005 r.” M. Lemke, D. Piasta, Warszawa 2006.

jak i unijnych (ETS), a tym samym pomoc w interpretacji przepisów ustawy
i w konsekwencji w unikniĊciu negatywnych skutków decyzji podjĊtych niezgodnie z prawem.
Warto bowiem podkreĞliü, iĪ skutkiem niewáaĞciwych decyzji dotyczących
wyboru trybu, w szczególnoĞci trybów, które nie są wszczynane w drodze
publikacji ogáoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogáoszenia, zamówienie
z wolnej rĊki, zapytanie o cenĊ), moĪe byü:
a. uniewaĪnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 146 ust. 1
pkt 1 ustawy PZP);
b. naáoĪenie kary nansowej (art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c) w zw. z art. 146
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP);
c. naáoĪenie kary pieniĊĪnej (art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP);
d. odpowiedzialnoĞü za naruszenie dyscypliny nansów publicznych (art. 168
pkt 1 ustawy PZP);
e. korekta nansowa w przypadku zamówieĔ publicznych wspóánansowanych ze Ğrodków Unii Europejskiej (por. wytyczne Komisji Europejskiej
z dnia 21 listopada 2007 r. Wytyczne dotyczące okreĞlania korekt nansowych dla wydatków wspóánansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz
Funduszu SpójnoĞci w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówieĔ publicznych oraz dokument Wymierzanie korekt nansowych za naruszenia prawa zamówieĔ publicznych związane z realizacją
projektów wspóánansowanych ze Ğrodków funduszy UE9).
Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe przepisy polskie odnoszące siĊ do trybów
udzielania zamówieĔ publicznych oparte zostaáy na przepisach unijnych,
dokonując wykáadni przepisów ustawy naleĪy uwzglĊdniaü nie tylko przepisy dyrektyw, ale równieĪ orzecznictwo Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii
Europejskiej (ETS).
Wytyczne skierowane są przede wszystkim do zamawiających, szczególnie do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, organów im
podlegáych lub przez nie nadzorowanych, niezaleĪnie od formy ich dziaáalnoĞci, jak równieĪ do wszystkich innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy.
9

Dokument sporządzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest wzorowany na
wytycznych Komisji Europejskiej i sáuĪy odpowiednim instytucjom jako instrument do
okreĞlania wysokoĞci korekty nansowej za naruszenia przepisów z zakresu zamówieĔ
publicznych.
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Niniejsze wytyczne stanowią uaktualnienie wytycznych przygotowanych
przez Urząd ZamówieĔ Publicznych w roku 2006 i przyjĊtych przez Komitet
Europejski Rady Ministrów w dniu 17 listopada 2006 r. W związku ze zmianą
przepisów ustawy PZP w zakresie przesáanek zastosowania trybów niekonkurencyjnych oraz z uwagi na znaczny upáyw czasu wymagaáy one uaktualnienia i uzupeánienia o nowe orzecznictwo. Niniejsze wytyczne, inaczej niĪ
poprzednie, odnoszą siĊ równieĪ do zamówieĔ na usáugi niepriorytetowe oraz
nie tylko do zamówieĔ wspóánansowanych ze Ğrodków Unii Europejskiej.

ROZDZIAà I
PRZESàANKI ZASTOSOWANIA INNYCH NIĩ PRZETARGOWE
TRYBÓW UDZIELANIA ZAMÓWIEē PUBLICZNYCH
Przesáanki zastosowania trybów udzielania zamówieĔ publicznych innych
niĪ przetargowe okreĞlają warunki, jakie muszą byü speánione, aby zamawiający mógá skorzystaü z trybu negocjacji z ogáoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogáoszenia, zamówienia z wolnej rĊki, trybu zapytania
o cenĊ lub licytacji elektronicznej.
Biorąc pod uwagĊ warunki jakie muszą zostaü speánione, aby moĪliwe
byáo zastosowanie jednego z trybów niekonkurencyjnych moĪliwe jest dokonanie podziaáu przesáanek na:
- przesáanki odnoszące siĊ do podmiotu udzielającego zamówienia publicznego (np. zastosowanie trybu jest moĪliwe jedynie w przypadku
udzielenia zamówienia przez podmiot wskazany w ustawie – por. art. 67
ust. 1 pkt 10 ustawy PZP – podmiot udzielający zamówienia musi byü
placówką zagraniczną w rozumieniu przepisów o sáuĪbie zagranicznej);
- przesáanki odnoszące siĊ do wartoĞci zamówienia publicznego (np. zastosowanie trybu jest moĪliwe jedynie w przypadku zamówienia publicznego o okreĞlonej wartoĞci – por. art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – wartoĞü zamówienia musi byü mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP);
- przesáanki odnoszące siĊ do przedmiotu zamówienia publicznego (np.
zastosowanie trybu jest moĪliwe jedynie w przypadku okreĞlonego przedmiotu zamówienia publicznego – por. art. 70 ustawy PZP – przedmiotem
zamówienia muszą byü dostawy lub usáugi powszechnie dostĊpne o ustalonych standardach jakoĞciowych).
Przesáanki odnoszące siĊ do wartoĞci zamówienia publicznego odsyáają do kwot okreĞlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP. W chwili obecnej tzw. wartoĞci progowe (progi unijne, progi,
kwoty progowe) reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartoĞci zamówieĔ oraz konkursów,
od których jest uzaleĪniony obowiązek przekazywania ogáoszeĔ UrzĊdowi
Ocjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich10. Rozporządzenie weszáo w Īycie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
10 Dz. U. Nr 224, poz. 1795.
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W chwili obecnej kwoty progowe ksztaátują siĊ nastĊpująco:
a) Zamówienia udzielane przez zamawiających z sektora nansów publicznych, z wyáączeniem uczelni publicznych, paĔstwowych instytucji kultury,
paĔstwowych instytucji lmowych, jednostek samorządu terytorialnego
oraz ich związków, jednostek sektora nansów publicznych, dla których
organem zaáoĪycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a takĪe udzielanych przez zamawiających bĊdących innymi
paĔstwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowoĞci prawnej:
- 125 000 euro – dla dostaw lub usáug,
- 4 845 000 euro – dla robót budowlanych.
b) Zamówienia udzielane przez zamawiających innych niĪ okreĞleni w lit. a
i w lit. c:
- 193 000 euro – dla dostaw lub usáug;
- 4 845 000 euro – dla robót budowlanych.
c) Zamówienia sektorowe:
- 387 000 euro – dla dostaw lub usáug;
- 4 845 000 euro – dla robót budowlanych.
ĝredni kurs záotego w stosunku do euro stanowiący podstawĊ przeliczania wartoĞci zamówieĔ publicznych zostaá okreĞlony w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie Ğredniego kursu
záotego w stosunku do euro stanowiącego podstawĊ przeliczania wartoĞci
zamówieĔ publicznych11 i wynosi 3,839. Rozporządzenie weszáo w Īycie
z dniem 1 stycznia 2010 r.

I.1 Negocjacje z ogáoszeniem
Negocjacje z ogáoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po
publicznym ogáoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców
dopuszczonych do udziaáu w postĊpowaniu do skáadania ofert wstĊpnych
niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a nastĊpnie zaprasza ich
do skáadania ofert (art. 54 ustawy PZP).
Ustawa, w art. 55 ust. 1 ustawy pozwala na zastosowanie trybu negocjacji
z ogáoszeniem, jeĪeli zachodzi co najmniej jedna z nastĊpujących okolicznoĞci:
11 Dz. U. Nr 224, poz. 1796.
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- w postĊpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego
wszystkie oferty zostaáy odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia
nie zostaáy w istotny sposób zmienione.
Niniejszy warunek pozwalający na skorzystanie z trybu negocjacji z ogáoszeniem oznacza koniecznoĞü uprzedniego przeprowadzenia postĊpowania
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu
konkurencyjnego. MoĪliwoĞü skorzystania z trybu negocjacji z ogáoszeniem
pojawia siĊ w sytuacji, gdy wszystkie oferty w tym postĊpowaniu zostaáy
odrzucone (przesáanki odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 ustawy PZP).
Dodatkowo, w postĊpowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogáoszeniem, pierwotne warunki zamówienia nie mogą zostaü istotnie zmienione.
Ani ustawa ani dyrektywy nie precyzują jak naleĪy rozumieü pojĊcie
istotna zmiana warunków. Niemniej jednak pojĊcie to moĪna doprecyzowaü
w oparciu o orzecznictwo ETS oraz analizując ten przepis w kontekĞcie podstawowego celu unijnych regulacji w dziedzinie zamówieĔ, jakim jest zapewnienie swobodnego przepáywu usáug i otwarcie na niezakáóconą konkurencjĊ
we wszystkich paĔstwach czáonkowskich, oraz w kontekĞcie podstawowych
zasad prawa unijnego mających zastosowanie do zamówieĔ publicznych,
w tym: zasady niedyskryminacji ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü paĔstwową,
zasady równego traktowania wykonawców oraz wynikający z nich obowiązek
przejrzystoĞci.
W związku z powyĪszym, za istotną zmianĊ naleĪy uznaü modykacjĊ
pierwotnych warunków zamówienia polegającą na wprowadzeniu zmian, które gdyby zostaáy ujĊte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia
umoĪliwiáyby dopuszczenie innych wykonawców niĪ ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umoĪliwiáyby dopuszczenie innej oferty12. Za istotną
zmianĊ naleĪy uznaü wiĊc taką zmianĊ, która moĪe wpáywaü na krąg potencjalnie zainteresowanych oferentów, stanowiąc naruszenie zasady równego
traktowania wykonawców.
Oznacza to, Īe nie moĪna zmieniü m.in. przedmiotu zamówienia czy jego
istotnych cech, w sposób który mógáby mieü wpáyw na ksztaát zamówienia.
Zakazane są takĪe istotne zmiany dotyczące warunków udziaáu w postĊpowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
12 Orzeczenie ETS z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-250/07 Komisja przeciwko Grecji,
pkt 52 (Zbiory orzecznictwa TE 2009 r., str. I-04369).
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Istotną zmianą warunków bĊdzie na przykáad takie ich okreĞlenie, które
w sposób znaczący poszerza zamówienie o elementy, które pierwotnie nie byáy
w nim przewidziane, prowadząc w istocie do udzielenia nowego zamówienia.
Za istotną zmianĊ warunków zamówienia naleĪy uznaü równieĪ obniĪenie
w ramach postĊpowania w trybie negocjacji z ogáoszeniem wymagaĔ stawianych wykonawcom w stosunku do postĊpowania prowadzonego uprzednio
w jednym z trybów podstawowych albo w dialogu konkurencyjnym.
Takie podejĞcie, znajduje potwierdzenie m.in. w dotychczasowej praktyce
Komisji Europejskiej. Zmiana polegająca na obniĪeniu wymagaĔ odnoszących siĊ do wykonawców w postĊpowaniu prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym w stosunku do przeprowadzonego wczeĞniej postĊpowania w jednym z trybów konkurencyjnych byáa przedmiotem zastrzeĪeĔ zgáoszonych
przez KomisjĊ Europejską. W postĊpowaniu bĊdącym przedmiotem dyskusji
z Komisją Europejską zamawiający obniĪyá znacznie wymagania dotyczące wysokoĞci wadium, dokonaá teĪ modykacji w zakresie niektórych parametrów przedmiotu zamówienia, wykreĞlając ze specykacji niektóre sekcje
odnoszące siĊ do przedmiotu zamówienia. Komisja Europejska w tym postĊpowaniu zajĊáa stanowisko, w którym potwierdziáa, Īe tego rodzaju zmiany
stanowią istotną zmianĊ warunków zamówienia i w związku z tym nie dają
podstawy do zastosowania trybu negocjacji bez ogáoszenia13.
- w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usáug lub robót
budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemoĪliwia wczeĞniejsze
dokonanie ich wyceny.
Niniejszy warunek odnosi siĊ do sytuacji o charakterze szczególnym,
w których np. ze wzglĊdu na koniecznoĞü skorzystania z nowoczesnych czy
wysoko specjalistycznych technologii lub metod realizacji zamówienia nie da
siĊ dokonaü wyceny zamówienia za pomocą okreĞlonych w ustawie metod
szacowania wartoĞci zamówienia.
- nie moĪna z góry okreĞliü szczegóáowych cech zamawianych usáug
w taki sposób, aby umoĪliwiü wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.
13 Pismo Komisji Europejskiej z dnia 6 wrzeĞnia 2005 r., sygn. MARKT C2/LR/dm
D(2005)11718. Sprawa dotyczyáa negocjacji bez ogáoszenia, jednakĪe pojĊcie „istotnej
zmiany warunków zamówienia” zostaáo uĪyte w dyrektywie 2004/18/WE oraz 2004/17/WE
zarówno w odniesieniu do negocjacji z ogáoszeniem jak i negocjacji bez ogáoszenia. Z tego
wzglĊdu w obydwu wypadkach powinno byü interpretowane w taki sam sposób.
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Specyka tego rodzaju zamówieĔ polega w gáównej mierze na tym, Īe nie
moĪna okreĞliü w sposób wystarczająco szczegóáowy przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie skorzystaü z podstawowych trybów udzielania zamówieĔ publicznych.
Badając zaistnienie powyĪszej przesáanki moĪna posiákowaü siĊ treĞcią
art. 30 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2004/18/WE, który wskazuje przykáadowe rodzaje usáug, do których moĪe siĊ ona odnosiü (usáugi naleĪące m.in. do kategorii 6 zaáącznika IIA14, usáugi intelektualne, usáugi związane z projektowaniem obiektów budowlanych).
- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyáącznie w celach badawczych, doĞwiadczalnych lub rozwojowych, a nie
w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaĔ
lub rozwoju.
Niniejsza przesáanka wskazuje wyraĨnie na cel w jakim mają byü prowadzone roboty budowlane. Muszą byü one prowadzone wyáącznie w celach
badawczych, doĞwiadczalnych lub rozwojowych15, co oznacza, Īe wynik tych
robót nie moĪe sáuĪyü takĪe osiąganiu zysku, niezaleĪnie od jego wielkoĞci,
czy nawet zbilansowaniu wydatków poniesionych przez zamawiającego stanowiących koszt badaĔ czy prac rozwojowych z wpáywami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia tych robót.
- wartoĞü zamówienia jest mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Przesáanka ta pozwala na zastosowanie trybu negocjacji z ogáoszeniem
w sytuacji, gdy wartoĞü zamówienia publicznego jest mniejsza od tzw. progów unijnych16. Niniejsza przesáanka nie ma odpowiednika w przepisach dyrektyw, poniewaĪ dotyczy zamówieĔ, które ze wzglĊdu na swoją wartoĞü nie
są objĊte wymogiem stosowania procedur wynikających z dyrektyw.
14 Kategoria 6 zaáącznika IIA dyrektywy 2004/18/WE: Usáugi nansowe a) usáugi ubezpieczeniowe;
b) usáugi bankowe i inwestycyjne (CPV - od 66100000-1 do 66720000-3).
15 Cele badawcze, doĞwiadczalne lub rozwojowe naleĪy interpretowaü zgodnie z ustawą
z dn. 8.10.2004 r. o zasadach nansowania nauki (Dz.U. 2008, Nr 169, poz. 1049).
16 Przepisem wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówieĔ publicznych
jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot
wartoĞci zamówieĔ oraz konkursów, od których jest uzaleĪniony obowiązek przekazywania
ogáoszeĔ UrzĊdowi Ocjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795).
Rozporządzenie weszáo w Īycie z dniem 1 stycznia 2010 r.; por. str. 6 i 7 Wytycznych.
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NaleĪy podkreĞliü, Īe negocjacje z ogáoszeniem jako tryb wszczynany
w drodze publikacji ogáoszenia o zamówieniu zapewniają realizacjĊ zasad
traktatowych, które obowiązują poniĪej progów unijnych, stąd teĪ w przypadku
zamówieĔ podprogowych moĪna go stosowaü na równi z trybem przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego.

I.2 Dialog konkurencyjny
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogáoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez
siebie wykonawcami dialog, a nastĊpnie zaprasza ich do skáadania ofert
(art. 60a ustawy PZP).
Ustawa PZP pozwala na zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego
w sytuacji áącznego wystąpienia nastĊpujących przesáanek:
- nie jest moĪliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, poniewaĪ ze wzglĊdu na szczególnie záoĪony charakter zamówienia nie moĪna opisaü przedmiotu
zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 ustawy lub obiektywnie okreĞliü
uwarunkowaĔ prawnych lub nansowych wykonania zamówienia,
- cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przyjmuje siĊ, Īe zamówienie moĪe byü szczególnie záoĪone ze wzglĊdów
technicznych lub struktury prawno-nansowej. O zamówieniach szczególnie
záoĪonych pod wzglĊdem technicznym moĪemy mówiü w sytuacji, gdy zamawiający nie jest w stanie opisaü, czy to za pomocą specykacji technicznych
czy teĪ poprzez wymagania funkcjonalne, przedmiotu zamówienia lub teĪ
w sytuacji, kiedy zamawiający nie jest w stanie okreĞliü, które z dostĊpnych
rozwiązaĔ technicznych bĊdzie najbardziej odpowiadaáo potrzebom związanym z realizacją zamówienia.
Natomiast z zamówieniami szczególnie záoĪonymi pod wzglĊdem struktury prawno – nansowej najczĊĞciej bĊdziemy mieü do czynienia w projektach
realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Z trybu dialogu konkurencyjnego bĊdzie moĪna skorzystaü np. podczas
wdraĪania istotnych, zintegrowanych projektów w zakresie infrastruktury
transportowej, duĪych sieci komputerowych lub projektów obejmujących záoĪone procesy nansowania o skomplikowanej strukturze, których postaci nansowej i (lub) prawnej nie moĪna z góry zdeniowaü.
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I.3 Negocjacje bez ogáoszenia
Negocjacje bez ogáoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego
z wybranymi przez siebie wykonawcami, a nastĊpnie zaprasza ich do skáadania ofert (art. 61 ustawy PZP).
Negocjacje bez ogáoszenia to tryb niekonkurencyjny z uwagi na brak obowiązku publikacji ogáoszenia umoĪliwiającego wszystkim zainteresowanym
wykonawcom uzyskanie informacji o zamówieniu i ubieganie siĊ o zamówienie publiczne.
Przesáanki pozwalające na zastosowanie trybu negocjacji bez ogáoszenia
znajdują siĊ w zamkniĊtym katalogu w art. 62 ust. 1 ustawy.
Jak w przypadku pozostaáych trybów niekonkurencyjnych, przesáanki te
naleĪy interpretowaü ĞciĞle. Ponadto, podmiot powoáujący siĊ na istnienie
przesáanek zastosowania trybu negocjacji bez ogáoszenia musi byü w stanie
udowodniü ich wystąpienie.
Skorzystanie z trybu negocjacji bez ogáoszenia jest moĪliwe w przypadku
zaistnienia przynajmniej jednej z niĪej wymienionych przesáanek:
- w postĊpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpáynąá Īaden
wniosek o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu, nie zostaáy
záoĪone Īadne oferty lub wszystkie oferty zostaáy odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ze wzglĊdu na ich niezgodnoĞü
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia
nie zostaáy w istotny sposób zmienione.
Skorzystanie z trybu negocjacji bez ogáoszenia na podstawie wskazanej
przesáanki moĪliwe jest w sytuacji, gdy uprzednio przeprowadzono postĊpowanie w jednym z trybów podstawowych (w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego). Nie ma moĪliwoĞci skorzystania z tego
trybu, jeĪeli poprzednie postĊpowanie zostaáo przeprowadzone np. w trybie
dialogu konkurencyjnego.
Dodatkowym warunkiem, który musi zostaü speániony áącznie z pierwszym
jest brak w pierwszym postĊpowaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziaáu w postĊpowaniu lub odrzucenie wszystkich ofert ze wzglĊdu na ich
niezgodnoĞü z opisem przedmiotu zamówienia. Odrzucenie ofert z jakichkolwiek innych powodów nie bĊdzie skutkowaáo moĪliwoĞcią skorzystania z trybu negocjacji bez ogáoszenia.
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Ponadto, warunki zamówienia nie mogą zostaü zmienione w sposób
istotny w stosunku do postĊpowania uprzednio przeprowadzonego w jednym
z trybów podstawowych.
Istotną zmianĊ warunków zamówienia naleĪy interpretowaü w taki sam
sposób jak w przypadku zamówienia w trybie negocjacji z ogáoszeniem17.
- zostaá przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy
PZP, w którym nagrodą byáo zaproszenie do negocjacji bez ogáoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych.
Zaproszenie do udziaáu w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
negocjacji bez ogáoszenia powinno stanowiü, zgodnie z niniejszą przesáanką, nagrodĊ w uprzednio przeprowadzonym konkursie. W konsekwencji, zamówienie powinno zostaü udzielone jednemu z co najmniej dwóch autorów
wybranych prac konkursowych, którzy zostali zaproszeni do udziaáu w postĊpowaniu.
Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-340/0218 powinien istnieü bezpoĞredni związek funkcjonalny pomiĊdzy konkursem i danym zamówieniem.
W niniejszym orzeczeniu Trybunaá wskazaá, Īe (…)klauzula znajdująca siĊ
w pkt 2 ogáoszenia o zamówieniu z dnia 30 listopada 1996 r. przewiduje jedynie
moĪliwoĞü, a nie obowiązek powierzenia drugiego etapu zwyciĊzcy konkursu
dotyczącego pierwszego etapu. W konsekwencji nie moĪna twierdziü, Īe zamówienie w ramach drugiego etapu powinno byü udzielone zwyciĊzcy lub jednemu ze zwyciĊzców konkursu. Zamówienie nie powinno byü zatem udzielane
z powoáaniem siĊ na wspomnianą przesáankĊ, jeĪeli jest udzielane na realizacjĊ czynnoĞci dodatkowych, nie wchodzących w zakres pojĊcia konkurs.
Zgodnie z denicją zawartą w art. 1 pkt 11 lit. e) dyrektywy 2004/18/WE
konkursy oznaczają te procedury, które umoĪliwiają instytucji zamawiającej uzyskanie planu lub projektu, wybranego przez sąd konkursowy, przede
wszystkim w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, architektury
oraz inĪynierii lub przetwarzania danych po przeprowadzeniu postĊpowania
konkursowego z przyznaniem nagród lub bez nagród.
- przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyáącznie w celach
badawczych, doĞwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaĔ lub rozwoju.
17 Patrz pkt I.1 Negocjacje z ogáoszeniem.
18 Orzeczenie ETS z dnia 14 paĨdziernika 2004 r. w sprawie C-340/02 Komisja Europejska
przeciwko Republice Francuskiej, pkt 41 (Zbiory orzecznictwa TE 2004 r., str. I-09845).
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Zastosowanie tej przesáanki moĪliwe jest jedynie w przypadku zamówieĔ
publicznych na dostawy. Zlecenie wytworzenia towarów musi byü uwarunkowane wyáącznie osiągniĊciem celu badawczego, doĞwiadczalnego lub rozwojowego, nie zaĞ zysku lub zbilansowania kosztów badaĔ lub prac rozwojowych sáuĪących ich wytworzeniu.
W zakres niniejszej przesáanki nie bĊdzie wchodziá np. zakup sprzĊtu sáuĪącego do badaĔ, gdyĪ pomimo jego przeznaczenia (przeznaczony do przeprowadzania badaĔ i doĞwiadczeĔ) wytworzony zostaá w celu komercyjnym.
Zgodnie z art. 31 pkt 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE prowadzone prace
nie mogą obejmowaü produkcji seryjnej mającej na celu osiągniĊcie rentownoĞci rynkowej lub pokrycie kosztów badaĔ i rozwoju.
Jako przykáad takich zamówieĔ moĪna wskazaü zakupy prototypów.
- ze wzglĊdu na pilną potrzebĊ udzielenia zamówienia niewynikającą
z przyczyn leĪących po stronie zamawiającego, której wczeĞniej nie
moĪna byáo przewidzieü, nie moĪna zachowaü terminów okreĞlonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogáoszeniem.
MoĪliwoĞü skorzystania z tej przesáanki wymaga áącznego19 speánienia
nastĊpujących warunków:
a) zaistnienie okolicznoĞci, których nie daáo siĊ wczeĞniej przewidzieü
– tzn. takiej sytuacji, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byáoby
bardzo maáo prawdopodobne. Do takich okolicznoĞci moĪemy zaliczyü
np. zdarzenia losowe, awarie, katastrofy naturalne.
NieprzewidywalnoĞü okolicznoĞci, na które powoáuje siĊ zamawiający powinna byü oceniana w sposób obiektywny i indywidualnie dla kaĪdej sytuacji. Samo wystąpienie np. poĪarów, powodzi lub lawin nie bĊdzie przesáanką do zastosowania negocjacji bez ogáoszenia, jeĪeli tego typu zjawiska są charakterystyczne dla danego regionu i powtarzają siĊ sezonowo20.
Nie moĪna bowiem w takiej sytuacji uznaü, Īe jest zdarzeniem, którego nie
daáo siĊ wczeĞniej przewidzieü przy doáoĪeniu naleĪytej starannoĞci.
19 Orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko
Republice Greckiej (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713); orzeczenia ETS z dnia
2 sierpnia 1993 r. w sprawach C-107/92 Komisja przeciwko Republice Wáoskiej (Zbiory
orzecznictwa TE 1993 r., str. I-04655) oraz C-318/94 z dnia 28 marca 1996 r. Komisja
przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Zbiory orzecznictwa TE 1996 r., str. I-01949);
wyrok NSA z dnia 28 maja 1999 r. sygn. akt I SA 2226/98.
20 Opinia Rzecznika Generalnego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-525/03 Komisja
przeciwko Republice Wáoskiej (pkt 62,63) (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-09405).
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O nieprzewidywalnoĞci okreĞlonych okolicznoĞci moĪna natomiast mówiü
w sytuacji, kiedy mimo, Īe dane zjawisko wystĊpuje na danym obszarze
regularnie, to skala tego zjawiska przekracza jego standardowy zakres
w porównaniu z poprzednimi okresami21.
Za nieprzewidywalne nie mogą równieĪ zostaü uznane sytuacje, w których zamawiający nie uzyska odpowiednich pozwoleĔ czy zatwierdzenia
projektu od instytucji innych niĪ zamawiający. Fakt, Īe odpowiedni organ
zobowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do zatwierdzenia projektu lub wydania odpowiedniego pozwolenia moĪe w okreĞlonym terminie zgáosiü zastrzeĪenia lub odmówiü wydania pozwolenia nie stanowi
okolicznoĞci, której nie daáo siĊ przewidzieü22.
Podobnie w przypadku koniecznoĞci dochowania okreĞlonych terminów
– fakt, Īe dany organ moĪe na podstawie obowiązującego prawa nakáadaü terminy, stanowi przewidywalny element procedury zatwierdzania
projektu23.
Wáadze publiczne zamierzające udzieliü zamówienia są natomiast zobowiązane do dochowania naleĪytej starannoĞci, w związku z czym muszą
byü Ğwiadome koniecznoĞci dopeánienia wszelkich obowiązków związanych z zamówieniem i wynikających z prawa krajowego, takich jak koniecznoĞü dochowania terminów czy uzyskania zatwierdzenia projektu.
Zamawiający musi zatem braü pod uwagĊ ewentualny negatywny rezultat
takich postĊpowaĔ lub braku wypeánienia zobowiązaĔ i nie moĪe w toku
postĊpowania powoáywaü siĊ na dziaáania lub zaniechania innego organu
w celu uzasadnienia naruszenia prawa wspólnotowego24.
Zamawiający chcąc zrezygnowaü z obowiązku publikacji ogáoszenia nie
moĪe wiĊc powoáywaü siĊ np. na brak decyzji lub decyzjĊ negatywną czy
teĪ brak aktów prawnych, do wydania których zobowiązany byá inny organ
na mocy prawa krajowego.
21 Por. wyrok NSA z dnia 26 lipca 2002 r. sygn. akt II SA 756/02; opinia Rzecznika Generalnego
z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-525/03 Komisja przeciwko Republice Wáoskiej
(pkt 64) (Zbiory orzecznictwa 2005 r., str. I-09405).
22 Orzeczenie ETS z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-318/94 Komisja przeciwko Republice
Federalnej Niemiec (pkt 18) (Zbiory orzecznictwa TE 1996 r., str. I-01949).
23 Orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Republice
Greckiej (pkt 43) (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713).
24 Opinia Rzecznika Generalnego z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja
przeciwko Republice Greckiej (pkt 48, 52) (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713).
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Podobnie skorzystanie przez wykonawcĊ z przewidzianych prawem Ğrodków odwoáawczych nie jest powodem do odstąpienia od udzielenia zamówienia w trybie zapewniającym warunki konkurencyjne25. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyraĪonym w toku jednego z postĊpowaĔ
prowadzonych w trybie art. 226 TWE26 (obecnie art. 258 TFUE) „prawo
wykonawcy do záoĪenia protestu, jak równieĪ odpowiednie kompetencje
sądów krajowych oraz wáaĞciwych organów administracji są przewidziane w polskim ustawodawstwie. Zatem uniewaĪnienie przetargu na skutek
wykonywania tych praw i kompetencji w Īadnym wypadku nie moĪe byü
uznane za nieprzewidywalne zdarzenie w rozumieniu art. 20 ust. 2 pkt d)
dyrektywy 93/38/EWG”27.
W związku z powyĪszym, naleĪy podkreĞliü, Īe wewnĊtrzne uregulowania czy teĪ dziaáania lub zaniechania organów paĔstwa czáonkowskiego
nie stanowią uzasadnienia dla naruszenia prawa wspólnotowego.
b) wystąpienie pilnej potrzeby – pilnoĞü udzielenia zamówienia musi stanowiü konsekwencjĊ zaistnienia okolicznoĞci, których wczeĞniej nie daáo
siĊ przewidzieü. Na ogóá pilnoĞü udzielenia zamówienia jest podyktowana
koniecznoĞcią unikniĊcia negatywnych konsekwencji, które spowodowane byáyby niepodjĊciem w okreĞlonym czasie stosownych dziaáaĔ.
W tym przypadku naleĪy jednak przestrzegaü zasady proporcjonalnoĞci,
a zatem udzieliü zamówienia w trybie negocjacji bez ogáoszenia jedynie
w zakresie koniecznym do ograniczenia lub zapobieĪenia skutkom nieprzewidzianego zdarzenia. Ponadto, wystąpienie negatywnych konsekwencji musi byü nie tylko moĪliwe, ale teĪ bardzo prawdopodobne.
Przesáanką zastosowania trybu negocjacji bez ogáoszenia nie bĊdzie zatem np. koniecznoĞü zbudowania okreĞlonych instalacji zabezpieczających przed ewentualną powodzią lub innym zagroĪeniem, jeĪeli wiadomo,
Īe tego typu zjawiska nie naleĪą do czĊstych, w związku z czym ryzyko
ich wystąpienia nie jest realne.
Taką przesáanką nie bĊdzie równieĪ groĨba naáoĪenia kar nansowych
jakie mogáyby wiązaü siĊ np. z istnieniem i funkcjonowaniem konkretnych instalacji po terminach wyznaczonych na ich usuniĊcie28, czy teĪ
25 Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r. sygn. akt II SA 2064/01.
26 Pismo KE z dnia 10 kwietnia 2006 r. nr SG/Greffe(2006)D/201901.
27 Sprawa dotyczyáa postĊpowania wszczĊtego w 2004 r., stąd odwoáanie do przepisów
poprzednio obowiązującej dyrektywy.
28 Orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Republice
Greckiej (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713).
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wygaĞniĊcie Ğrodków nansowych przeznaczonych na okreĞlone zadanie, w tym m.in. Ğrodków pochodzących z funduszy unijnych. Są to na
ogóá sytuacje, których zamawiający moĪe siĊ spodziewaü, jeĪeli nie speáni
okreĞlonych warunków.
Podobnie, w przypadku groĨby wygaĞniĊcia Ğrodków, zamawiający jest
Ğwiadomy od momentu planowania budĪetu na jakich warunkach Ğrodki
te są dostĊpne, w związku z czym, takiej sytuacji nie moĪna uznaü za
powodującą pilnoĞü udzielenia zamówienia.
c) nie dające siĊ przewidzieü okolicznoĞci powodujące pilną potrzebĊ
udzielenia zamówienia nie wynikają z przyczyn leĪących po stronie
zamawiającego – co oznacza, Īe okolicznoĞci te nie mogą byü spowodowane dziaáaniem lub zaniechaniem zamawiającego, a muszą stanowiü konsekwencjĊ okolicznoĞci, które wystąpiáy pomimo, Īe zamawiający
przygotowaá i przeprowadziá postĊpowanie z naleĪytą starannoĞcią29.
d) brak moĪliwoĞci dochowania terminów przewidzianych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogáoszeniem
– niniejsza przesáanka odnosi siĊ nie tylko do koniecznoĞci zachowania
podstawowych terminów, ale równieĪ do sytuacji, w której niemoĪliwe jest
udzielenie zamówienia z zastosowaniem tzw. procedury przyspieszonej,
czyli takiej, która pozwala na skrócenie terminów na skáadanie wniosków
o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu lub terminów skáadania ofert
ze wzglĊdu na pilną potrzebĊ udzielenia zamówienia30. Tak wypowiedziaá
siĊ ETS m.in. sprawie C-126/03 stwierdzając, Īe zamawiający nie moĪe
powoáywaü siĊ na pilną potrzebĊ udzielenia zamówienia jako przesáankĊ
do odstąpienia od publikacji ogáoszenia o zamówieniu w sytuacji, kiedy
jest doĞü czasu na zastosowanie procedury przyspieszonej.

29 Wyrok NSA z 2003 r. sygn. akt II SA 2064/01, por. równieĪ wyrok ETS z dnia 14 wrzeĞnia 2004 r.
w sprawie C-385/02 Komisja przeciwko Republice Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 2004 r.,
str. I-08121)
30 Orzeczenie ETS z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie C-107/92 Komisja przeciwko
Republice Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 1993 r., str. I-04655); orzeczenie ETS z dnia
18 marca 1992 r. w sprawie C-24/91 Komisja przeciwko Królestwu Hiszpanii (Zbiory
orzecznictwa TE 1992 r., str. I-01989); orzeczenie ETS z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie C-126/03 Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Zbiory orzecznictwa
TE 2004 r., str. I-11197); orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02
Komisja przeciwko Republice Greckiej (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713).
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I.4 Zamówienie z wolnej rĊki
Zamówienie z wolnej rĊki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą
(art. 66 ustawy PZP).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy PZP dla zastosowania trybu zamówienia
z wolnej rĊki wymagane jest wystąpienie co najmniej jednej z poniĪszych
okolicznoĞci:
- dostawy, usáugi lub roboty budowlane mogą byü Ğwiadczone tylko
przez jednego wykonawcĊ:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyáącznych, wynikających z odrĊbnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dziaáalnoĞci twórczej lub artystycznej.
Ad. a) Podstawą zastosowania tej przesáanki jest szczególny charakter danego zamówienia powodujący, Īe moĪe zostaü ono zrealizowane tylko przez
jednego wykonawcĊ31, przy czym nie jest wystarczające, Īe dany wykonawca
jest w stanie zrealizowaü zamówienie najlepiej bądĨ w najszerszym zakresie.
Musi byü on wykonawcą, który jest jako jedyny zdolny do realizacji danego
zamówienia publicznego.
WzglĊdy techniczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez koniecznoĞci przeprowadzenia procedury konkurencyjnej muszą mieü charakter zasadniczy, tak aby moĪna byáo wykazaü, Īe udzielenie zamówienia innemu
wykonawcy jest ze wzglĊdów technicznych rzeczywiĞcie niemoĪliwe i Īe ta
okolicznoĞü ma charakter nieprzezwyciĊĪalny. Zatem istnienie tylko jednego
wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia musi byü oczywiste i wynikaü
z obiektywnych, nie budzących wątpliwoĞci faktów, nie zaĞ tylko z subiektywnego przekonania zamawiającego.
Co waĪne, naleĪy w tym wypadku braü pod uwagĊ nie tylko wykonawców
prowadzących dziaáalnoĞü na terenie Polski, ale równieĪ wykonawców pochodzących z innych paĔstw czáonkowskich UE.
31 Orzeczenie ETS z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie C-57/94 Komisja przeciwko Republice
Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 1995 r., str. I-01249).
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Ponadto, do wykazania, Īe zamówienie moĪe byü wykonane tylko przez
jednego wykonawcĊ nie wystarczy sam fakt, Īe ma ono záoĪony charakter,
tym bardziej gdy jego realizacja zostaáa rozáoĪona na dáuĪszy okres32 lub fakt,
Īe przedmiotem zamówienia są urządzenia o specycznych cechach lub
o specycznych cechach ich montaĪu33.
Nie stanowi przesáanki pozwalającej na skorzystanie z trybu z wolnej rĊki
przekonanie zamawiającego, Īe proponowany przez niego wykonawca jest
jedynym, który ze wzglĊdu na szczególne zaufanie, doĞwiadczenie i moĪliwoĞci organizacyjne, jest w stanie wykonaü zamówienie34.
Przykáadowo moĪna wskazaü, iĪ za podstawĊ udzielenia zamówienia
w trybie z wolnej rĊki nie zostaáy uznane:
- wczeĞniejsze trudnoĞci w udzieleniu zamówienia w trybie konkurencyjnym z uwagi na koniecznoĞü uniewaĪnienia kolejnych postĊpowaĔ ze
wzglĊdu na cenĊ oferty, czy teĪ przyczyny formalne35;
- koniecznoĞü zapewnienia jednolitej technologii oprogramowania uĪytkowego, powiązanie oprogramowania poprzez procedury oraz wspólne struktury danych, brak ustabilizowanego repetytorium projektowego,
koniecznoĞü posiadania szczegóáowej wiedzy o zaimplementowanych
rozwiązaniach projektowo–technologicznych, ogromne doĞwiadczenie
dotychczasowego wykonawcy i znajomoĞü wszystkich szczegóáów modykacji systemu36.
- udzielenie w trybie z wolnej rĊki zamówienia na nadzór z powodu przedáuĪenia realizacji umowy (art. 67 ust. 1 lit. a ustawy PZP nie moĪe znaleĨü
zastosowania w sytuacji, gdy na rynku obiektywnie rzecz biorąc istnieją wykonawcy zdolni zrealizowaü zamówienie. Wystarczy, Īe na rynku
dziaáa co najmniej dwóch lub wiĊksza liczba podmiotów mogących wykonaü zamówienie, aby moĪliwoĞü zastosowania przedmiotowego trybu
z przyczyn technicznych byáa wyáączona. Usáuga zarządzania i nadzoru
nad robotami budowlanymi stanowi usáugĊ o charakterze powszechnym,
32 Orzeczenie ETS z dnia 14 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie C-385/02 Komisja przeciwko
Republice Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 2004 r., str. I-08121).
33 Orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Republice
Greckiej (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713).
34 Wyrok NSA z dnia 11 wrzeĞnia 2000 r. sygn. akt II SA 2074/00; wyrok SN z dnia
6 lipca 2001 r. sygn. akt III RN 16/01.
35 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/1224/08.
36 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/1159/08.

22

a tym samym na rynku jest wiele rm, które mogą ją wykonywaü. Istnienie
konkurencji na rynku w tym zakresie wyklucza moĪliwoĞü powoáania siĊ na
dyspozycjĊ art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Dla zastosowania art. 67 ust. 1
pkt 1 lit. a) konieczne jest bowiem istnienie trwaáego i nieprzezwyciĊĪalnego monopolu, który ma charakter obiektywny)37.
Ad. b) Zamówienia w trybie z wolnej rĊki moĪna udzieliü równieĪ wykonawcy, któremu odrĊbne przepisy przyznają wyáączne prawo do prowadzenia
okreĞlonej dziaáalnoĞci, co siáą rzeczy powoduje, Īe jest on jedynym wykonawcą uprawnionym do realizacji danego zamówienia ze wzglĊdu na posiadane prawa autorskie lub patenty.
Dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej rĊki w oparciu o ten przepis
konieczne jest zatem stwierdzenie, Īe istnieje tylko jeden wykonawca zdolny
do zrealizowania zamówienia ze wzglĊdu na koniecznoĞü ochrony uregulowanych w odrĊbnych przepisach praw wyáącznych.
Aby odwoáaü siĊ do przesáanki praw wyáącznych, nie wystarczy jednak, Īe
dany produkt chroniony jest prawami wyáącznymi – niezbĊdne jest równieĪ
wykazanie, Īe produkty te mogą byü wytworzone lub dostarczone tylko przez
okreĞlonego wykonawcĊ.
NaleĪy wiĊc wykazaü równieĪ, Īe na rynku nie istnieją rozwiązania równowaĪne rozwiązaniom, objĊtym prawem autorskim lub patentem, które odpowiadaáyby potrzebom zamawiającego. Tym samym, w sytuacji, gdy na rynku
istnieje moĪliwoĞü uzyskania zamówienia od innych wykonawców nie moĪe
on powoáywaü siĊ na przesáanki okreĞlone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
PZP, poniewaĪ prowadziáoby to do nierównego traktowania wykonawców.
Przykáadowo, nie zostaáy uznane za okolicznoĞci uzasadniające skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej rĊki sytuacje:
- gdy na rynku obok zaproszonej do negocjacji rmy funkcjonują równieĪ
inni wykonawcy, którzy w ramach swojej dziaáalnoĞci gospodarczej realizują usáugi objĊte danym zamówieniem38;
- jeĪeli okolicznoĞci uzasadniające istnienie praw wyáącznych chronionych
przepisami prawa miaáy swoje Ĩródáo w zdarzeniach, za które odpowiedzialnoĞü ponosi zamawiający, w szczególnoĞci jeĪeli wynika to z zaniechaĔ zamawiającego odnoĞnie konstruowania umów zawartych z wykonawcą projektów odnoĞnie przeniesienia autorskich praw majątkowych
na zamawiającego.
37 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/310/08.
38 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/664/08.

23

Ad. c) Udzielanie zamówieĔ publicznych w zakresie dziaáalnoĞci artystycznej nie musi byü poprzedzone przeprowadzeniem procedury konkurencyjnej, w tym w szczególnoĞci trybem podstawowym (przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony). Zamawiający są bowiem uprawnieni do
zastosowania trybu zamówienia z wolnej rĊki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1
lit. c ustawy PZP, tj. gdy dostawy, usáugi lub roboty budowlane mogą byü
Ğwiadczone tylko przez jednego wykonawcĊ w przypadku udzielania zamówieĔ w zakresie dziaáalnoĞci twórczej lub artystycznej. NaleĪy mieü jednak na
uwadze, Īe przesáanka dotycząca zamówieĔ z zakresu dziaáalnoĞci twórczej
i artystycznej odnosi siĊ do tych zamówieĔ, które cechuje wysoki stopieĔ
zindywidualizowania i niepowtarzalnoĞci, co przemawia za tym, aby moĪliwe
byáo udzielenie ich tylko jednemu, konkretnemu wykonawcy. O moĪliwoĞci
zastosowania trybu niekonkurencyjnego decydują wiĊc szczególne, istotne
dla zamawiającego cechy artysty lub twórcy, jego pozycja, renoma, czy teĪ
walory jego twórczoĞci (dzieá).
Chodzi tu w szczególnoĞci o sytuacjĊ istnienia swoistego monopolu na rynku z zakresu danej dziedziny kultury i sztuki, a wiĊc gdy wykonanie okreĞlonego dzieáa przez innego autora nie przyniosáoby zamierzonego rezultatu39.
Skutecznym sposobem werykacji jest przeprowadzenie konkursu, który
czyni zadoĞü zasadzie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców40.
Dla przykáadu moĪna wskazaü, iĪ nie zostaáo uznane za speániające
omówioną przesáankĊ postĊpowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie usáugi polegającej na opracowaniu strategii promocji. W ocenie Prezesa UrzĊdu zastosowanie trybu zamówienia z wolnej rĊki nie byáo
prawnie uzasadnione w okolicznoĞciach faktycznych przedmiotowej sprawy,
poniewaĪ usáuga bĊdąca przedmiotem postĊpowania jest usáugą, która ma
powszechny charakter i na rynku istnieje wielu wykonawców mogących ją
wykonaü. Oczywistym jest, Īe poszczególni wykonawcy mogą zaproponowaü
róĪne formy wykonania zamówienia, oraz Īe usáuga jest objĊta ochroną prawnoautorską. Tym niemniej, aby odwoáaü siĊ do przesáanki okreĞlonej w art. 67
ust. 1 pkt 1 lit. c, nie wystarczy, Īe dane zamówienie ma charakter twórczy
lub artystyczny, niezbĊdne jest równieĪ wykazanie, Īe przedmiot zamówienia
moĪe byü wytworzony lub dostarczony tylko przez jednego wykonawcĊ41.
39 Wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 3944/02.
40 Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 7/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia
14 paĨdziernika 2005 r., sygn. Akt: III SA/Wa 2091/05, LEX 197315.
41 Informacja o wynikach kontroli - sygn. kontroli KZ/164/09.
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Zatem nie w kaĪdej sytuacji objĊcie przedmiotu zamówienia prawem autorskim bĊdzie uzasadniaáo skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej rĊki.
PowyĪsze zostaáo potwierdzone równieĪ w wyroku z dnia 6 kwietnia 2006 r.
II GSK 7/06 Naczelnego Sądu Administracyjnego42, gdzie wyraĪony zostaá
pogląd, iĪ ustawa Prawo zamówieĔ publicznych w pewnym sensie godzi zupeánie róĪne wartoĞci związane z funkcjonowaniem nowoczesnego paĔstwa
- tj. zasady wolnego rynku z jednej strony i konieczną dbaáoĞü o nanse publiczne z drugiej strony. Ta reguáa (zaleĪnoĞü) powinna byü brana pod uwagĊ
przy wykáadni przepisów Prawa zamówieĔ publicznych, a wiĊc takĪe przy
wykáadni art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) tej ustawy. Powoáane przepisy - przy
przyjĊciu wspomnianego zaáoĪenia - nie mogą w istocie pozbawiaü podmiotów sektora nansów publicznych uzasadnionego dostĊpu do okreĞlonych
dóbr związanych z dziaáalnoĞcią twórczą, artystyczną lub do dóbr związanych z ochroną praw wyáącznych, ale nie mogą równieĪ byü interpretowane
w taki sposób, by moĪliwe byáo nabycie w trybie zamówienia z wolnej rĊki
kaĪdego dzieáa, z którym są związane czyjeĞ prawa autorskie. Takich dzieá
w sferze szeroko rozumianego rynku towarów i usáug jest wiele i gdyby przyjąü, Īe mogą one byü nabywane na zasadach, których stosowania domaga
siĊ strona skarĪąca, idea zamówieĔ publicznych nie miaáaby sensu.
W przypadku zamówieĔ na dostawy produktów objĊtych prawami wyáącznymi, aby skorzystaü z trybu niekonkurencyjnego, zamawiający powinien
wykazaü, Īe nie istnieją produkty równowaĪne.
NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe art. 5 ustawy PZP nie wyklucza zastosowania
trybów niepoprzedzonych publicznym ogáoszeniem do udzielania zamówieĔ
na usáugi niepriorytetowe, w tym usáugi kulturalne. Przepis ust. 1a tego artykuáu stanowi bowiem, iĪ zamawiający moĪe wszcząü postĊpowanie w trybie
zamówienia z wolnej rĊki takĪe w innych uzasadnionych przypadkach, niĪ
okreĞlone w art. 67 ust. 1 ustawy PZP.
- przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy, w którym nagrodą byáo zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej rĊki autora wybranej pracy konkursowej.
Cytowany przepis pozwala na zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej
rĊki autora wybranej pracy konkursowej.
42 Por. przypis 40.
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Przesáanka ta jest podobna do przesáanki umoĪliwiającej zastosowanie
negocjacji bez ogáoszenia z tą róĪnicą, Īe w tym przypadku nie ma wymogu zaproszenia do negocjacji przynajmniej dwóch autorów najlepszych prac
konkursowych, a wystarczy zaproszenie zwyciĊzcy konkursu.
Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP w przypadku, gdy nagrodami
w konkursie są zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogáoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej rĊki, zamawiający w regulaminie konkursu okreĞla zakres szczegóáowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej rĊki lub negocjacji bez ogáoszenia. Oznacza to, Īe zakres przedmiotu
zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej rĊki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP powinien byü toĪsamy z przedmiotem zamówienia przewidzianym do wykonania na etapie konkursu.
Przykáadowo, zamawiający nie mógá udzieliü zamówienia na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które nie byáy przewidziane na
etapie konkursu43.
- ze wzglĊdu na wyjątkową sytuacjĊ niewynikającą z przyczyn leĪących
po stronie zamawiającego, której nie mógá on przewidzieü, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie moĪna zachowaü terminów okreĞlonych dla innych trybów udzielenia
zamówienia.
PowyĪsza przesáanka powinna byü odczytywana w Ğwietle postanowieĔ art. 31 dyrektywy 2004/18/WE oraz odpowiednio art. 40 dyrektywy
2004/17/WE.
Z uwagi na fakt, Īe przepisy dyrektyw nie wprowadzają rozróĪnienia na
procedurĊ negocjacyjną bez ogáoszenia i na procedurĊ zamówienia z wolnej
rĊki, przesáanki zawarte w powyĪszych artykuáach odnoszą siĊ do obu trybów
wskazanych w ustawie.
Zgodnie z powyĪszą przesáanką, zastosowanie trybu z wolnej rĊki moĪliwe jest w razie wystąpienia okolicznoĞci powodujących koniecznoĞü natychmiastowego udzielenia zamówienia. Przyjmuje siĊ, Īe natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza koniecznoĞü jego realizacji szybciej niĪ pilnie,
czyli wáaĞciwie z dnia na dzieĔ.
43 Informacja o wynikach kontroli - sygn. kontroli KN/158/09.
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Jest to zatem przesáanka, z której moĪna skorzystaü jedynie w sytuacjach
wyjątkowych, wymagających od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji.
NatychmiastowoĞü wykonania musi, w myĞl omawianego przepisu, byü konsekwencją okolicznoĞci, których wczeĞniej nie daáo siĊ przewidzieü, a potrzeba natychmiastowego zrealizowania zamówienia powinna byü podyktowana
koniecznoĞcią unikniĊcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwáocznego podjĊcia dziaáaĔ.
Wystąpienie okolicznoĞci powodujących koniecznoĞü natychmiastowego wykonania zamówienia musi wynikaü z przyczyn niezaleĪnych od zamawiającego, okolicznoĞci których nie moĪna byáo przewidzieü wczeĞniej,
a w zaistniaáej sytuacji nie da siĊ zachowaü terminów okreĞlonych dla innych
trybów udzielenia zamówienia44, przy czym czynniki te powinny byü interpretowane w taki sposób jak w przypadku pilnej potrzeby w negocjacjach bez
ogáoszenia.
W jednym z kontrolowanych postĊpowaĔ Prezes UrzĊdu zwróciá uwagĊ, Īe w sytuacji, gdy zamawiający byá Ğwiadom postĊpującego procesu
likwidacji wykonawcy inwestycji nie moĪna uznaü, Īe potrzeba udzielenia
przedmiotowego zamówienia wystąpiáa nagle na skutek nieprzewidywalnej
okolicznoĞci45.
Jako kolejny przykáad moĪna przedstawiü postĊpowanie, w którym zamawiający udzieliá zamówienia z wolnej rĊki powoáując siĊ na art. 67 ust. 1
pkt. 3 ustawy PZP. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której nie mógá on
przewidzieü, jako przesáanka do zastosowania tego trybu wynikaáa w jego
ocenie z póĨnego przekazania w stosunku do oznaczonego terminu zakoĔczenia realizacji zadania Ğrodków na jego snansowanie zaĞ niewykonanie
projektu spowodowaáoby zablokowanie dalszych prac modernizacyjnych46.
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ryzyko utraty Ğrodków
przyznawanych w szczególnoĞci w formie dotacji nie mogáo stanowiü podstawy
44 Orzeczenie ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja przeciwko Republice
Greckiej (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713).
45 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/562/08; por. wyrok NSA z dnia
28 maja 1999 r., sygn. akt I SA 2226/98, (www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/
prawo-krajowe/orzecznictwo-sądowe/sądy-administracyjne).
46 W zakresie „pilnej potrzeby” por. wyrok ETS z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02
Komisja przeciwko Republice Greckiej (Zbiory orzecznictwa TE 2005 r., str. I-04713);
Wyrok ETS z dnia 14 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie C-385/02 Komisja przeciwko Republice
Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 2004 r., str. I-08121).
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udzielenia zamówienia z wolnej rĊki z zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Dodatkowo dáugotrwaáe starania o przyznanie dotacji powodowaáy,
Īe zamawiający powinien mieü ĞwiadomoĞü moĪliwoĞci opóĨnieĔ w realizacji
budowy nie mając wiedzy o tym czy i kiedy dotacja bĊdzie przyznana.47
- w prowadzonych kolejno postĊpowaniach o udzielenie zamówienia,
z których co najmniej jedno prowadzone byáo w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpáynąá Īaden
wniosek o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu, nie zostaáy záoĪone Īadne oferty lub wszystkie oferty zostaáy odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ze wzglĊdu na ich niezgodnoĞü
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia
nie zostaáy w istotny sposób zmienione.
PrzesáankĊ moĪna zastosowaü w przypadku bezskutecznoĞci uprzednio
prowadzonych postĊpowaĔ. W sytuacji, gdy pierwsze postĊpowanie nie przyniosáo rezultatu, zamawiający powinien ponownie wszcząü postĊpowanie
o udzielenie zamówienia publicznego. Istotne jest, aby przynajmniej jedno
z postĊpowaĔ byáo przeprowadzone w trybie podstawowym. Dopiero, kiedy
i one nie pozwolą na wyáonienie wykonawcy, zamawiający moĪe skorzystaü
z trybu z wolnej rĊki.
NaleĪy podkreĞliü, Īe pierwotne warunki zamówienia nie mogą zostaü
zmienione w sposób istotny.
Kwestie dotyczące istotnej zmiany warunków zamówienia zostaáy omówione w punkcie odnoszącym siĊ do przesáanek wyboru trybu negocjacji
z ogáoszeniem48.
W celu uzupeánienia informacji zawartych w ww. punkcie moĪna przytoczyü przykáad jednego z postĊpowaĔ, w którym Prezes UZP nie uznaá za
speániającej omówione przesáanki sytuacji, gdy znacząco zostaá zmieniony
przedmiot zamówienia, a poza tym zamawiający istotnie zmieniá warunki páatnoĞci, wysokoĞü kar umownych, okres i warunki gwarancji oraz wysokoĞü
odszkodowania49.
47 Wyrok WSA w W-wie z dnia 24 marca 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 3123/08 (LEX 507731).
48 Patrz pkt I.1 Negocjacje z ogáoszeniem.
49 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/91/06;interpretacja zaprezentowana przez
Prezesa UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych znajduje takĪe odzwierciedlenie w orzecznictwie
ETS - por. orzeczenie ETS z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Pressetext
Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii (Zbiory orzecznictwa TE 2008 r.,
str. I-04401).
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- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usáug lub
robót budowlanych zamówieĔ dodatkowych, nieobjĊtych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających áącznie 50% wartoĞci
realizowanego zamówienia, niezbĊdnych do jego prawidáowego wykonania, których wykonanie staáo siĊ konieczne na skutek sytuacji
niemoĪliwej wczeĞniej do przewidzenia, jeĪeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagaáoby poniesienia niewspóámiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleĪnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Zgodnie z niniejszą przesáanką, zamówienia dodatkowe mogą byü udzielone w trybie zamówienia z wolnej rĊki tylko w przypadku, jeĪeli áącznie zaistnieją nastĊpujące okolicznoĞci:
- zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy;
- zamówienie dodatkowe dotyczy usáug lub robót budowlanych;
- zamówienie dodatkowe nie jest objĊte zamówieniem podstawowym;
- zamówienie dodatkowe nie przekracza áącznie 50% wartoĞci realizowanego zamówienia (czyli wartoĞci umowy zawartej z wykonawcą zamówienia podstawowego);
- zamówienie dodatkowe jest niezbĊdne do prawidáowego wykonania zamówienia podstawowego;
- wykonanie zamówienia dodatkowego staáo siĊ konieczne na skutek sytuacji niemoĪliwej wczeĞniej do przewidzenia oraz jeĪeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagaáoby niewspóámiernie wysokich kosztów lub jeĪeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleĪnione od
wykonania zamówienia dodatkowego.
Udzielenie zamówienia dodatkowego musi zatem byü ĞciĞle powiązane
z prawidáowym wykonaniem zamówienia podstawowego, tzn. takim wykonaniem tego zamówienia, aby speániaáo ono podstawowe wymagania funkcjonalne, zgodne z potrzebami zamawiającego. Udzielane w trybie zamówienia
z wolnej rĊki zamówienia dodatkowe muszą byü niezbĊdne do wykonania
zamówienia podstawowego, natomiast nie mogą sáuĪyü jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego, czy rozszerzeniu jego zakresu
o elementy, bez których zamówienie podstawowe moĪe funkcjonowaü.
29

KoniecznoĞü udzielenia zamówienia dodatkowego musi wynikaü z sytuacji niemoĪliwej do przewidzenia, czyli takiej, której nie moĪna byáo stwierdziü
na etapie przygotowania postĊpowania przy zachowaniu przez zamawiającego naleĪytej starannoĞci. A zatem, koniecznoĞü udzielenia zamówienia
dodatkowego musi byü nieprzewidywalna, z obiektywnego punktu widzenia, przed udzieleniem zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe
bĊdzie wystĊpowaáo zawsze wtedy, gdy bez jego wykonania niemoĪliwym
bĊdzie realizacja zamówienia podstawowego.
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej rĊki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy PZP moĪe odnosiü siĊ wyáącznie do sytuacji, w której nastĊpuje
rozszerzenie dotychczasowego zamówienia o usáugi lub roboty budowlane
nie objĊte pierwotnym zamówieniem.
NaleĪy podkreĞliü, Īe nie bĊdzie zamówieniem dodatkowym zamówienie,
którego naleĪy udzieliü w wyniku Ĩle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego50.
Zamówieniem dodatkowym jest tylko takie zamówienie, bez którego
wykonania przed zakoĔczeniem realizacji zamówienia podstawowego lub
równolegle z nim, zamówienie podstawowe nie moĪe byü wykonane.
Dla przykáadu, w sprawie bĊdącej przedmiotem kontroli, realizacja umowy
podstawowej zostaáa zakoĔczona przed udzieleniem zamówienia dodatkowego – wykonawca zrealizowaá przedmiot zamówienia i otrzymaá umówione
wynagrodzenie. Tym samym, skoro zamówienie podstawowe mogáo zostaü
ukoĔczone bez usáug dodatkowych, przesáanka wskazująca, Īe wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzaleĪnione od wykonania zamówienia dodatkowego jest niemoĪliwa do zastosowania w przedmiotowej sytuacji.
Dodatkowo, naleĪy wskazaü, iĪ okolicznoĞci istnienia na rynku maáej iloĞci wykonawców mogących zrealizowaü przedmiotowe zamówienie równieĪ
nie stanowią podstawy do zastosowania trybu z wolnej rĊki51.
NaleĪy równieĪ podkreĞliü, iĪ niemoĪnoĞü przewidzenia koniecznoĞci udzielenia zamówienia dodatkowego musi mieü charakter obiektywny.
Zamawiający nie moĪe powoáywaü siĊ na ww. przesáankĊ w sytuacji, gdy na
skutek swych zaniechaĔ, czy teĪ zaniedbaĔ powstaje koniecznoĞü rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niĪ pierwotnie zakáadany52.
50 Wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r. sygn. akt II SA 2169/99.
51 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/1068/08.
52 Informacja o wyniku kontroli - sygn. kontroli KZ/177/08.
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- w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usáug lub robót budowlanych zamówieĔ uzupeániających, stanowiących nie wiĊcej niĪ
50% wartoĞci zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieĔ, jeĪeli zamówienie podstawowe zostaáo udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupeániające byáo przewidziane w ogáoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Niniejsza przesáanka pozwala na udzielenie zamówieĔ uzupeániających
w trybie z wolnej rĊki w okresie 3 lat od chwili udzielenia zamówienia podstawowego. Za moment udzielenia zamówienia podstawowego naleĪy uznaü
podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, a nie zakoĔczenie realizacji zamówienia podstawowego53.
Zamówienia uzupeániające muszą byü udzielone dotychczasowemu wykonawcy usáug lub robót budowlanych, nie mogą przekraczaü 50% wartoĞci
zamówienia podstawowego (czyli szacunkowej wartoĞci zamówienia podstawowego - netto54) i muszą polegaü na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia.
Ponadto, aby moĪliwe byáo skorzystanie z niniejszej przesáanki, zamówienie podstawowe powinno zostaü udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a w ogáoszeniu o zamówieniu powinny zostaü
przewidziane zamówienia uzupeániające55.
Zamówienia uzupeániające powinny dotyczyü przedmiotu zamówienia
okreĞlonego w specykacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej
dla zamówienia podstawowego.
53 Orzeczenie ETS z dnia 14 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie C-385/02 Komisja przeciwko
Republice Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 2004 r., str. I-08121).
54 Zgodnie z art. 32 ustawy PZP podstawą ustalenia wartoĞci zamówienia jest caákowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usáug, ustalone przez
zamawiającego z naleĪytą starannoĞcią.
55 Wzór ogáoszenia o zamówieniu stanowi zaáącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogáoszeĔ zamieszczanych w Biuletynie
ZamówieĔ Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69). Zgodnie z rozporządzeniem, informacje
o tym, czy przewiduje siĊ udzielenie zamówieĔ uzupeániających i okreĞlenie przedmiotu
oraz wielkoĞci lub zakresu zamówieĔ uzupeániających zamieszcza siĊ w sekcji II ogáoszenia
„Przedmiot zamówienia”, w pkt II.1.4.
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Aby okreĞlone zamówienia np. na roboty budowlane mogáy zostaü uznane
za zamówienia uzupeániające w myĞl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, nie mogą
one dotyczyü takich robót, których wykonania zamawiający nie planowaá na
etapie udzielenia zamówienia podstawowego, i których koniecznoĞü wykonania pojawiáa siĊ po zawarciu umowy w sprawie zamówienia podstawowego.
Z niniejszej przesáanki zamawiający moĪe skorzystaü w sytuacji, gdy juĪ
na etapie przygotowywania postĊpowania wie, Īe kolejny etap prac polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zadania bĊdzie chciaá powierzyü
temu samemu wykonawcy.
- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówieĔ
uzupeániających, stanowiących nie wiĊcej niĪ 20% wartoĞci zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeĪeli zmiana wykonawcy powodowaáaby koniecznoĞü nabywania rzeczy
o innych parametrach technicznych, co powodowaáoby niekompatybilnoĞü techniczną lub nieproporcjonalnie duĪe trudnoĞci techniczne w uĪytkowaniu i dozorze, jeĪeli zamówienie podstawowe zostaáo
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,
a zamówienie uzupeániające byáo przewidziane w ogáoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Niniejsza przesáanka pozwala na skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej rĊki w sytuacji udzielenia zamówieĔ uzupeániających na dostawy.
Udzielenie zamówieĔ w tym trybie jest moĪliwe w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia muszą zostaü udzielone dotychczasowemu wykonawcy, a wartoĞü zamówieĔ uzupeániających nie moĪe
przekroczyü 20% wartoĞci zamówienia podstawowego (czyli wartoĞci szacunkowej zamówienia podstawowego – netto56).
Zamówienia uzupeániające powinny polegaü na rozszerzeniu dostawy
i moĪna udzieliü ich dotychczasowemu wykonawcy, jeĪeli zmiana wykonawcy
powodowaáaby koniecznoĞü nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co spowodowaáoby niekompatybilnoĞü techniczną lub nieproporcjonalnie duĪe trudnoĞci techniczne w uĪytkowaniu i dozorze. Zamawiający
powinien zatem byü w stanie wykazaü, Īe udzielenie zamówienia innemu
56 Por. przypis 54.
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wykonawcy powodowaáoby koniecznoĞü nabycia np. sprzĊtu, wyprodukowanego przy uĪyciu odmiennej technologii, w wyniku czego mogáyby powstaü
niezgodnoĞci techniczne lub nieproporcjonalne techniczne utrudnienia w uĪyciu lub utrzymaniu tego sprzĊtu57.
Warunkiem, który musi byü speániony áącznie z poprzednimi jest udzielenie
zamówienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego. Zamawiający powinien równieĪ przewidzieü zamówienia
uzupeániające w ogáoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego58,
a zamówienia uzupeániające powinny dotyczyü przedmiotu okreĞlonego
w specykacji zamówienia podstawowego.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu wartoĞci zamówienia publicznego, obok wartoĞci zamówienia podstawowego naleĪy uwzglĊdniü równieĪ wartoĞü przewidywanych zamówieĔ uzupeániających.
WartoĞü zamówieĔ uzupeániających powinna byü przy tym okreĞlana w taki
sam sposób jak wartoĞü zamówienia podstawowego (z uwagi na toĪsamoĞü
przedmiotu zamówienia).
- moĪliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie
korzystnych warunkach w związku z likwidacją dziaáalnoĞci innego
podmiotu, postĊpowaniem egzekucyjnym albo upadáoĞciowym.
Niniejsza przesáanka pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej rĊki w sytuacji, gdy áącznie zachodzą nastĊpujące okolicznoĞci:
- przedmiotem zamówienia jest dostawa;
- zachodzą szczególnie korzystne warunki udzielenia danego zamówienia;
- szczególnie korzystne warunki udzielenia zamówienia istnieją w związku z likwidacją dziaáalnoĞci innego podmiotu, postĊpowaniem egzekucyjnym albo upadáoĞciowym.
Ocena zaistnienia szczególnie korzystnych warunków udzielenia danego
zamówienia publicznego zostaáa pozostawiona zamawiającemu, który musi
porównaü dane warunki z przeciĊtnymi warunkami rynkowymi. Nie wystarczy jednak, aby dane warunki byáy „lepsze” lub tylko „korzystniejsze” od tych
funkcjonujących na rynku. Aby moĪliwe byáo skorzystanie z trybu zamówienia
57 Orzeczenie ETS z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie C-337/05 Komisja przeciwko Republice
Wáoskiej (Zbiory orzecznictwa TE 2008 r., str. I-02173).
58 Por. przypis 55.
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z wolnej rĊki, warunki udzielenia zamówienia muszą byü szczególnie
korzystne (np. moĪliwoĞü uzyskania zdecydowanie niĪszej ceny od tej funkcjonującej na rynku) i obligatoryjnie związane z likwidacją dziaáalnoĞci innego
podmiotu, postĊpowaniem egzekucyjnym albo upadáoĞciowym59.
- zamówienie na dostawy jest dokonywane na gieádzie towarowej
w rozumieniu przepisów o gieádach towarowych, w tym na gieádzie
towarowej innych paĔstw czáonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Zgodnie z niniejszą przesáanką, zamawiający moĪe zastosowaü tryb zamówienia z wolnej rĊki w przypadku zamówieĔ na dostawy, które jest dokonywane na gieádzie towarowej, w tym na gieádzie towarowej innych paĔstw
czáonkowskich EOG.
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 paĨdziernika 2000 r. o gieádach towarowych60, przez gieádĊ towarową rozumie siĊ zespóá osób, urządzeĔ i Ğrodków technicznych zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe
warunki zawierania transakcji gieádowych oraz jednakowy dostĊp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w szczególnoĞci do informacji o kursach i cenach towarów gieádowych oraz o obrotach towarami gieádowymi.
- zamówienie jest udzielane przez placówkĊ zagraniczną w rozumieniu przepisów o sáuĪbie zagranicznej, a jego wartoĞü jest mniejsza
niĪ kwoty okreĞlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
MoĪliwoĞü zastosowania niniejszej przesáanki dotyczy wyáącznie postĊpowaĔ prowadzonych przez polskie placówki zagraniczne w rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o sáuĪbie zagranicznej61.
Zgodnie z art. 4 ustawy o sáuĪbie zagranicznej „placówka zagraniczna
RP” jest to przedstawicielstwo dyplomatyczne, staáe przedstawicielstwo
przy organizacji miĊdzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inna
placówka podlegáa ministrowi wáaĞciwemu do spraw zagranicznych, mająca
siedzibĊ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
59 Tryb postĊpowania egzekucyjnego uregulowany jest w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U 2005, Nr 229, poz. 1954) zaĞ
postĊpowania upadáoĞciowego w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadáoĞciowe
i naprawcze (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1361 z póĨn. zm.).
60 Dz. U. 2010 r. Nr 48, poz. 284 z póĨn. zm.
61 Dz. U. 2001 r. Nr 128, poz. 1403 z póĨn. zm.
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Niniejsza przesáanka, pozwalająca na zastosowanie trybu zamówienia
z wolnej rĊki, odnosi siĊ po pierwsze do podmiotu udzielającego zamówienia
publicznego, (nie jest zatem dopuszczalne skorzystanie z niniejszej przesáanki przez zamawiających nie posiadających statusu placówek zagranicznych
w rozumieniu ustawy o sáuĪbie zagranicznej, w drodze wykáadni rozszerzającej) oraz po drugie do wartoĞci zamówienia.
MoĪliwoĞü zastosowania trybu zamówienia z wolnej rĊki w oparciu o niniejszy przepis dotyczy jedynie postĊpowaĔ udzielanych przez placówki zagraniczne, których wartoĞü zamówienia jest mniejsza od tzw. progów unijnych62. Nie ma natomiast znaczenia przedmiot zamówienia publicznego.
Zamówienie moĪe byü udzielone zarówno na usáugi, dostawy jak i roboty
budowlane.
- zamówienie jest udzielane na potrzeby wáasne jednostki wojskowej
w rozumieniu przepisów o zasadach uĪycia lub pobytu Siá Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paĔstwa, a jego wartoĞü
jest mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Aby moĪliwe byáo skorzystanie z niniejszej przesáanki, zamówienie musi
byü udzielone na potrzeby wáasne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach uĪycia lub pobytu Siá Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paĔstwa63, przy czym wartoĞü takiego zamówienia musi byü
mniejsza od tzw. progów unijnych64.
Wprowadzenie niniejszej przesáanki byáo podyktowane trudnoĞciami
w stosowaniu przez jednostki wojskowe trybów konkurencyjnych w krajach,
gdzie rynek dostaw, usáug i robót budowlanych jest sáabo rozwiniĊty.
Niniejsza przesáanka, pozwalająca na zastosowanie trybu zamówienia
publicznego z wolnej rĊki ma na celu poprawĊ funkcjonowania jednostek
wojskowych poprzez uproszczenie realizacji zamówieĔ na potrzeby wáasne,
co w konsekwencji przyczyni siĊ do zwiĊkszenia bezpieczeĔstwa polskich
Īoánierzy w rejonie dziaáania jednostek poza granicami paĔstwa.
62 Por. przypis 16.
63 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uĪycia lub pobytu Siá Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej poza granicami paĔstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 z póĨn. zm.).
64 Por. przypis 16.

35

I.5 Zapytanie o cenĊ
Zapytanie o cenĊ to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający
kieruje pytanie o cenĊ do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich
do skáadania ofert (art. 69 ustawy PZP).
Zgodnie z przesáanką zawartą w art. 70 ustawy PZP:
Zamawiający moĪe udzieliü zamówienia w trybie zapytania o cenĊ,
jeĪeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usáugi powszechnie dostĊpne o ustalonych standardach jakoĞciowych, a wartoĞü zamówienia
jest mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
W Ğwietle zacytowanego przepisu, zamawiający moĪe posáuĪyü siĊ tym
trybem wyáącznie w sytuacji, gdy speánione są dwie wymienione w nim i interpretowane ĞciĞle przesáanki, tj. przedmiotem zamówienia mogą byü tylko dostawy lub usáugi powszechnie dostĊpne na rynku o znormalizowanych
standardach, których wartoĞü jest mniejsza niĪ kwoty okreĞlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP65.
Z uwagi na pozaprzetargowy charakter zapytania o cenĊ, przesáanki jego
zastosowania powinny byü interpretowane w sposób Ğcisáy, a wszelkie wątpliwoĞci co do zasadnoĞci udzielania zamówienia w tym trybie powinny przemawiaü za zastosowaniem procedury otwartej tj. przetargiem nieograniczonym bądĨ ograniczonym.
Ustawa PZP nie okreĞla bliĪej co naleĪy rozumieü przez dostawy powszechnie dostĊpne o ustalonych standardach jakoĞciowych. Kierując siĊ
wykáadnią jĊzykową, ustawowe pojĊcie powszechnie dostĊpny naleĪaáoby
rozumieü jako „dotyczący wszystkich, wszystkiego”, pospolity, masowy, seryjny, popularny.
Podobnie, pod pojĊciem ustalone standardy jakoĞciowe naleĪy rozumieü:
typy lub gatunki (dostaw/usáug) dokáadnie okreĞlone, znormalizowane, odpowiadające przeciĊtnym, standardowym, a nie specycznym wymaganiom
(normom), nie wymagające indywidualnego podejĞcia.
Przez powszechną dostĊpnoĞü dostaw lub usáug naleĪy rozumieü zatem oferowanie dóbr o poĪądanej charakterystyce przez liczne podmioty na
rynku, co umoĪliwia áatwy dostĊp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej
grupie konsumentów, co z kolei áączy siĊ wprost z powszechną konsumpcją
takich dóbr czy usáug. Oznacza to, Īe tryb zapytania o cenĊ nie moĪe byü
65 Por. przypis 16.
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wykorzystywany do nabywania towarów lub usáug specjalistycznych, przeznaczonych dla wąskiego krĊgu odbiorców, o dostĊpnoĞci ograniczonej do
nielicznych, specjalistycznych wykonawców66. Nie moĪna go wiĊc stosowaü
do zamówieĔ na wszelkie nietypowe usáugi, wymagające szczególnych kwalikacji bądĨ usáugi wyjątkowego zastosowania.
Do usáug powszechnie dostĊpnych o ustalonych standardach jakoĞciowych z caáą pewnoĞcią nie moĪna zaliczyü usáug eksperckich, usáug koordynatorów projektów, usáugi peánienia roli inĪyniera kontraktu67.
Wyrokiem Sądu OkrĊgowego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2010 r.68 potwierdzona zostaáa niedopuszczalnoĞü stosowania trybu zapytania o cenĊ przy
nabywaniu usáugi nadzoru inwestorskiego. W ocenie Sądu posiadany katalog
uprawnieĔ, zamkniĊty krąg osób które mogą peániü funkcjĊ inspektora nadzoru budowlanego, powoduje, Īe usáuga peánienia takiego nadzoru nie moĪe
byü uznana za usáugĊ powszechnie dostĊpną o ustalonych standardach jakoĞciowych. Ponadto, o powszechnej dostĊpnoĞci nie moĪe jedynie Ğwiadczyü znaczna iloĞü osób posiadających uprawnienia inspektora budowlanego na danym terenie, natomiast peánienie samodzielnej funkcji w procesach
budowlanych, przeznaczonej jedynie dla osób posiadających odpowiednie
kwalikacje, potwierdzone záoĪonym egzaminem nie powoduje, Īe peánienie
nadzoru jest usáugą o ustalonych standardach jakoĞciowych. Sąd w uzasadnieniu wyroku podzieliá jednoczeĞnie stanowisko wyraĪone w orzeczeniu
Regionalnej Komisji Orzekającej w Poznaniu z dnia 17 wrzeĞnia 2007 r.69,
zgodnie z którym usáuga peánienia roli inĪyniera kontraktu nie posiada cech
usáugi standardowej (typowej) i z tego powodu nie moĪe mieü charakteru usáugi
powszechnie dostĊpnej o ustalonych standardach jakoĞciowych. Jako przykáad usáug powszechnie dostĊpnych o ustalonych standardach Sąd wskazaá
usáugi sprzątania pomieszczeĔ, mycia szyb, prania, usáugi Īywienia, proste
usáugi poligraczne, usáugi translatorskie itp. Zdaniem Sądu tryb zapytania
o cenĊ nie ma teĪ zastosowania do dostaw i usáug bardzo skomplikowanych,
66 Podobnie - Gáówna Komisja Orzekająca w orzeczeniu z dnia 5 lutego 2001 r. sygn. DF/
GKO/Odw.- 255/432/RN-146/00.
67 Tak: Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych w orzeczeniu z dnia 17 wrzeĞnia 2007 r. sygn. 0965-DB/94/07.
68 Wyrok Sądu OkrĊgowego w Poznaniu, Wydziaá XIII Cywilny Zamiejscowy w Lesznie,
z dnia 7 lipca 2010 r. sygn. akt XIII C 332/10/3.
WyjaĞnienie: w kontekĞcie stanu faktycznego sprawy rozstrzygniĊtej niniejszym wyrokiem
jak i obowiązujących regulacji prawnych, naleĪy zaznaczyü, iĪ pomimo posáugiwania siĊ
przez sąd terminem inspektora nadzoru budowlanego przedmiotowe orzeczenie dotyczy
peánienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
69 Patrz przypis 61.
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specjalistycznych, wymagających indywidualnego podejĞcia do potrzeb zamawiającego. Powszechna dostĊpnoĞü istnieje gdy wiele rm z danej branĪy
jest w stanie wykonaü zamówienie bez specjalnych przygotowaĔ. Ustalone
standardy jakoĞciowe mogą wynikaü z przepisów prawa, ale takĪe z pewnych
zwyczajowo przyjĊtych schematów dziaáania wykonawców. Jako przykáady
dostaw i usáug moĪna podaü: dostawy materiaáów biurowych, artykuáów spoĪywczych, Ğrodków czystoĞci, standardowych mebli, usáugi sprzątania pomieszczeĔ biurowych, wywóz nieczystoĞci staáych, konserwacje i naprawy
standardowych maszyn i urządzeĔ.
PrzesáankĊ art. 70 ustawy PZP naleĪaáoby zatem rozumieü jako moĪliwoĞü realizacji typowych w danej branĪy zamówieĔ, przez wiĊkszoĞü podmiotów tej branĪy.
Ponadto, przez ustalone standardy jakoĞciowe pojmowane jako „przeciĊtne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadające przeciĊtnym wymaganiom” naleĪy rozumieü zarówno standardy wynikające z przyjĊtych dla tych
produktów norm okreĞlonych przepisami prawa przedmiotu Ğwiadczenia, jak
i wymagaĔ przyjĊtych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim.
Istotną cechą produktów lub usáug zamawianych w trybie zapytania o cenĊ
powinna byü wiĊc ich typowoĞü, gwarantująca zamawiającemu porównanie
cen takiego samego rodzaju produktów czy usáug, oferowanych przez róĪnych dostawców lub wykonawców, poprzez podanie nazwy produktu lub
usáugi i okreĞlenie podstawowych ich parametrów czy zakresu.
Jak wskazaáa Gáówna Komisja Orzekająca w orzeczeniu z dnia
26 lutego 2001 r.70, „(…) zamawiający formuáując zapytanie o cenĊ, powinien na tyle jednoznacznie i ĞciĞle okreĞliü przedmiot zamówienia oraz warunki jego realizacji, aby jedynym elementem odpowiedzi oferentów byáa
cena. Dlatego teĪ przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenĊ
winny byü wyroby gotowe, a standardy przedmiotu zamówienia powszechnie znane, okreĞlone juĪ w czasie rozpoczĊcia postĊpowania o udzielenie
zamówienia (…)”.
W konsekwencji, tryb zapytania o cenĊ moĪe byü stosowany tylko w odniesieniu do takich dostaw lub usáug, których standardy jakoĞciowe nie są
ustalane indywidualnie przez zamawiającego, na jego konkretne potrzeby,
ale zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów lub
usáug ogólnie dostĊpnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są de facto
oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem.
70 Sygn. DF/GKO/Odw.-279/471-472/2000.
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Jak zostaáo juĪ wyĪej wskazane - rzeczy i usáugi powszechnie dostĊpne
to takie, które jako dobra popularne są wszĊdzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców dziaáających w okreĞlonej branĪy.
MoĪna je nabywaü bez wzglĊdu na miejscowoĞü i czas. Natomiast przyjĊcie, Īe okreĞlone usáugi są standardowe oznacza, iĪ niezaleĪnie od faktu,
kto bĊdzie ich wykonawcą, jedyną róĪnicą bĊdą zaoferowane ceny (tzn. sam
przedmiot bĊdzie zestandaryzowany - identyczny, niezaleĪnie od tego, który
z wykonawców go wykona). Na rynku dostaw, w trybie zapytania o cenĊ mogą
zostaü zakupione np. artykuáy biurowe, produkty spoĪywcze róĪnego asortymentu, opaá, paliwo. Rynek takich usáug to m.in. proste usáugi poligraczne,
usáugi utrzymania czystoĞci lub usáugi pralnicze.
Natomiast, do kategorii usáug, okreĞlonych w art. 70 ustawy PZP w szczególnoĞci nie moĪna zaliczyü usáug szkoleniowych, albowiem wymagają od
podmiotów oferujących ich wykonanie szczególnych cech bądĨ kwalikacji
odpowiadających ich przedmiotowi.
Do kategorii dostaw oraz usáug powszechnie dostĊpnych o ustalonych
standardach jakoĞciowych nie moĪna zakwalikowaü równieĪ m. in.:
• usáug polegających na usuwaniu produktów niebezpiecznych - z uwagi na
ich wysokospecjalistyczny charakter oraz koniecznoĞü uzyskania przez
wykonawców odpowiednich uprawnieĔ oraz pozwoleĔ, w tym posiadania
szczególnych kwalikacji wskazanych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach71;
• usáug peánienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - albowiem
funkcja ta moĪe byü peániona wyáącznie przez osoby lub podmioty zatrudniające osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w zakresie
peánienia funkcji nadzoru inwestorskiego w danej specjalnoĞci. Przy wykonywaniu przedmiotowej usáugi istotne znaczenie odgrywają kwalikacje
danego wykonawcy, jego wiedza i doĞwiadczenie wyniesione z wczeĞniej
Ğwiadczonych usáug na inwestycjach podobnych pod wzglĊdem rodzaju,
skomplikowania oraz wielkoĞci do tej, na której nadzór ma byü peániony. W konsekwencji, konkretnej usáugi nadzoru inwestorskiego nie moĪe
Ğwiadczyü kaĪdy podmiot dziaáający w branĪy, lecz tylko te podmioty,
które speániają, poza posiadaniem uprawnieĔ budowlanych, takĪe inne
warunki udziaáu w postĊpowaniu, uwarunkowane specyką przedmiotu
zamówienia. Ponadto, nie ma podstaw do uznania, iĪ usáuga nadzoru
71 Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póĨn. zm.
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inwestorskiego posiada ustalone standardy jakoĞciowe. Niewątpliwie
przepisy prawa budowlanego okreĞlają zadania i obowiązki inspektora
nadzoru inwestorskiego, jednakĪe ich szczegóáowy i konkretny zakres
jest okreĞlony w umowie zawartej z inwestorem, a z kolei postanowienia
umowy wynikają przede wszystkim z charakteru inwestycji, na której inspektor bĊdzie peániá swoje obowiązki. Stąd teĪ, nie moĪna twierdziü, iĪ
usáuga nadzoru inwestorskiego moĪe mieü charakter typowy, standardowy i z tego powodu posiadaü ustalone standardy jakoĞciowe72.
• opracowania studium wykonalnoĞci, zarządzania i rozliczania projektów
unijnych - z uwagi na profesjonalny charakter oraz wymóg posiadania
fachowej wiedzy73;
• usáug opracowania programu funkcjonalno–uĪytkowego - poniewaĪ wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią dokáadnego opisu zadania budowlanego wraz
z okreĞleniem przeznaczenia robót budowlanych, a takĪe sporządzenia
fachowego opisu stawianych wymagaĔ technicznych, ekonomicznych,
architektonicznych, materiaáowych i funkcjonalnych. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia powinny byü uzaleĪnione od specyki obiektu budowlanego tzn. m. in. od przygotowania terenu
budowy, architektury, potrzebnych instalacji, wymaganego wykoĔczenia,
czy zagospodarowania terenu. PowyĪsze wskazuje, iĪ sporządzenie
ww. programu wymaga posiadania specjalnych kwalikacji dostosowanych do rodzaju i stopnia skomplikowania opracowywanego programu
funkcjonalno - uĪytkowego. PodkreĞliü równieĪ naleĪy, iĪ wprawdzie zakres i formĊ jakiej ma odpowiadaü projekt funkcjonalno - uĪytkowy okreĞlają przepisy prawa, to jego szczegóáowy i konkretny zakres powinien
zostaü okreĞlony w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą uwzglĊdniającej specykĊ projektowanego obiektu budowlanego.
Usáugi tej nie charakteryzuje powszechna dostĊpnoĞü oraz nie istnieją
przeciĊtne (typowe, standardowe) wzorce jej wykonywania. Analogicznie,
kryteriów okreĞlonych w art. 70 ustawy PZP nie speániają usáugi opracowania projektu budowlanego lub architektoniczno - budowlanego;
• dostaw specjalistycznego sprzĊtu medycznego - z uwagi na brak cechy powszechnej dostĊpnoĞci i zachowywania ustalonych standardów
jakoĞciowych.
72 Informacja o wynikach kontroli - sygn. kontroli KN/70/09.
73 Informacja o wynikach kontroli - sygn. kontroli KN/40/09.
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ROZDZIAà II
MOĩLIWOĝû ZASTOSOWANIA TRYBÓW INNYCH NIĩ
PRZETARGOWE W OPARCIU O ART. 5 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEē PUBLICZNYCH
Nowelizacja ustawy wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych oraz niektórych innych ustaw74
wprowadziáa zmiany w zakresie zamówieĔ, których przedmiotem są tzw.
usáugi niepriorytetowe, ograniczając moĪliwoĞü zastosowania trybów innych
niĪ przetargowe do udzielania tego rodzaju zamówieĔ.
Podziaá usáug na priorytetowe i niepriorytetowe ma istotne znaczenie
z punktu widzenia stosowania przepisów ustawy. Zgodnie z dyrektywami,
reĪimem udzielania zamówieĔ w peáni objĊte są zamówienia na usáugi priorytetowe, których wykazy znajdują siĊ w zaáącznikach IIA dyrektywy klasycznej
i XVIIA dyrektywy sektorowej75. Natomiast w odniesieniu do zamówieĔ na
usáugi niepriorytetowe zastosowanie znajdują, poza przepisami czĊĞci ogólnej dyrektyw (takimi jak: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, podstawowe zasady itp.), przepisy dotyczące niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia i ogáoszeĔ o udzieleniu zamówienia76.
Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy, do postĊpowaĔ o udzielenie zamówieĔ, których przedmiotem są usáugi niepriorytetowe,
nie stosuje siĊ przepisów dotyczących:
- terminów skáadania wniosków o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu lub terminów skáadania ofert,
- obowiązku Īądania wadium,
- obowiązku Īądania dokumentów potwierdzających speánianie warunków
udziaáu w postĊpowaniu,
- zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie wáaĞciwoĞci wykonawcy,
- przesáanek wyboru trybu negocjacji z ogáoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.
74 Dz. U. Nr 223, poz. 1778.
75 Zob. art. 20 dyrektywy klasycznej i art. 31 dyrektywy sektorowej.
76 Zob. art. 21 dyrektywy klasycznej i art. 32 dyrektywy sektorowej.
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Co do zasady, udzielanie zamówieĔ na usáugi niepriorytetowe nastĊpuje
w trybach, w których ma miejsce publikacja ogáoszenia o zamówieniu. Tym
samym, poza trybami podstawowymi: przetargiem nieograniczonym i przetargiem ograniczonym, zamawiający ma nieograniczoną moĪliwoĞü udzielania tego rodzaju zamówieĔ w trybach negocjacji z ogáoszeniem i dialogu
konkurencyjnego, a takĪe w trybie licytacji elektronicznej. W tym ostatnim
przypadku podkreĞlenia wymaga swoboda wyboru tego trybu do udzielania
zamówieĔ na usáugi niepriorytetowe niezaleĪnie od wartoĞci zamówienia,
a zatem równieĪ powyĪej progów unijnych.
Na mocy dodanego nowelizacją art. 5 ust. 1a ustawy, zamawiającemu
przysáuguje równieĪ uprawnienie do zastosowania trybów negocjacji bez
ogáoszenia i zamówienia z wolnej rĊki, poza przypadkami enumeratywnie
wymienionymi odpowiednio w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy, równieĪ
w innych, uzasadnionych przypadkach. Taka moĪliwoĞü powstaje, w szczególnoĞci, jeĪeli zastosowanie innego trybu mogáoby skutkowaü naruszeniem
zasad celowego, oszczĊdnego i efektywnego dokonywania wydatków, naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokoĞci i w terminach wynikających z wczeĞniej zaciągniĊtych zobowiązaĔ, poniesieniem straty w mieniu
publicznym czy uniemoĪliwieniem terminowej realizacji zadaĔ.
Wymienione wyĪej przypadki pozwalające na zastosowanie negocjacji
bez ogáoszenia lub zamówienia z wolnej rĊki zostaáy wskazane w ustawie
jedynie przykáadowo. Ustawa nie okreĞla, co naleĪy rozumieü pod pojĊciem
„innych uzasadnionych przypadków”, naleĪy jednak podkreĞliü, Īe moĪliwoĞü
stosowania trybów nie poprzedzonych ogáoszeniem o zamówieniu stanowi
odstĊpstwo od podstawowych zasad, takich jak np. zasada przejrzystoĞci
i w związku z tym przesáanki pozwalające na ich zastosowanie powinny byü
interpretowane ĞciĞle i wrĊcz zawĊĪająco. MoĪliwoĞü przewidziana w art. 5
powinna ponadto uwzglĊdniaü zasadĊ proporcjonalnoĞci, a zatem powinna
byü stosowana tylko w takim zakresie, w jakim tych samych celów nie da siĊ
osiągnąü za pomocą Ğrodków mniej ograniczających konkurencjĊ.
Jedyny wyjątek od zasady wprowadzonej art. 5 ust. 1a ustawy PZP dotyczy usáug prawniczych polegających na wykonywaniu zastĊpstwa procesowego przed sądami, trybunaáami lub innymi organami orzekającymi lub
doradztwie prawnym w zakresie zastĊpstwa procesowego lub jeĪeli wymaga
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tego ochrona waĪnych praw lub interesów Skarbu PaĔstwa. Mocą dodanego art. 5 ust. 1b ustawy, w odniesieniu do tego rodzaju zamówieĔ przepisy
dotyczące przesáanek wyboru trybu negocjacji bez ogáoszenia i zamówienia
z wolnej rĊki nie znajdują zastosowania. Celem wprowadzenia tej zmiany
byáo zapewnienie wáaĞciwej ochrony interesów Skarbu PaĔstwa.
W tym miejscu trzeba zaznaczyü, Īe udzielanie zamówieĔ na usáugi niepriorytetowe w trybie zapytania o cenĊ bĊdzie moĪliwe jedynie w przypadku
speánienia przesáanek okreĞlonych w art. 70 ustawy, tj. jedynie w przypadku udzielania zamówieĔ o wartoĞci poniĪej progów, których przedmiotem są
usáugi powszechnie dostĊpne o ustalonych standardach jakoĞciowych.
JednoczeĞnie naleĪy zauwaĪyü, Īe w odniesieniu do zamówieĔ na usáugi niepriorytetowe, których wartoĞü jest równa lub przekracza wspomniane
wyĪej wartoĞci progowe, zachodzi obowiązek zawiadamiania Prezesa UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych o zastosowaniu trybów negocjacji bez ogáoszenia
i zamówienia z wolnej rĊki przewidziany w art. 62 ust. 2 i 67 ust. 2 ustawy.
Ma to sáuĪyü zwiĊkszeniu przejrzystoĞci udzielania zamówieĔ tego rodzaju.

ROZDZIAà III
SZCZEGÓLNE UREGULOWANIA
W ZAKRESIE ZAMÓWIEē SEKTOROWYCH
Regulacje odnoszące siĊ do zamówieĔ sektorowych zostaáy zawarte
w dziale III, rozdziale 5 ustawy, transponującym na grunt prawa polskiego
wymagania ujĊte w dyrektywie sektorowej.
Podstawową róĪnicą w stosunku do zamówieĔ „klasycznych” jest fakt,
Īe zamawiający organizujący postĊpowania w ramach zamówieĔ sektorowych są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy PZP w przypadku
postĊpowaĔ przekraczających progi unijne (art. 133 ust. 1 ustawy PZP), co
oznacza, Īe do postĊpowaĔ poniĪej progów zamawiający są zobowiązani do
przestrzegania zasad traktatowych, nie muszą natomiast stosowaü procedur
przewidzianych ustawą.
Drugą zasadniczą róĪnicą jest rozszerzenie katalogu trybów podstawowych o negocjacje z ogáoszeniem (art. 134 ust. 1 ustawy PZP). Tryb ten,
inaczej niĪ w przypadku zamówieĔ „klasycznych” moĪe byü stosowany w odniesieniu do zamówieĔ sektorowych bez koniecznoĞci realizacji przesáanek
zawartych w art. 55 ustawy.
WĞród trybów niekonkurencyjnych, moĪliwych do zastosowania jedynie
w ĞciĞle okreĞlonych sytuacjach, w przypadku których konieczne jest speánienie dodatkowych warunków, ustawa wymienia tryb negocjacji bez ogáoszenia
(art. 134 ust. 5) oraz tryb zamówienia z wolnej rĊki (art. 134 ust. 6).

III.1 Negocjacje bez ogáoszenia
Zgodnie z art. 134 ust. 5 ustawy zamawiający moĪe skorzystaü z trybu
negocjacji bez ogáoszenia w przypadku:
- gdy zachodzi jedna z okolicznoĞci, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy.
Przesáanka odsyáa do przesáanek zastosowania trybu negocjacji bez ogáoszenia dla kategorii zamówieĔ klasycznych.
A zatem, Īeby moĪliwe byáo skorzystanie z tego trybu konieczne jest, aby
zachodziáa co najmniej jedna z nastĊpujących okolicznoĞci:
1) w postĊpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpáynąá Īaden wniosek o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu, nie zostaáy záoĪone Īadne oferty
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lub wszystkie oferty zostaáy odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy ze wzglĊdu na ich niezgodnoĞü z opisem przedmiotu zamówienia,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostaáy w istotny sposób zmienione;
2) zostaá przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy, w którym nagrodą byáo zaproszenie do negocjacji bez ogáoszenia co najmniej
dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyáącznie w celach badawczych, doĞwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia
zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badaĔ lub rozwoju77;
4) ze wzglĊdu na pilną potrzebĊ udzielenia zamówienia niewynikającą
z przyczyn leĪących po stronie zamawiającego, której wczeĞniej nie
moĪna byáo przewidzieü, nie moĪna zachowaü terminów okreĞlonych
dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogáoszeniem.
- gdy w postĊpowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji
z ogáoszeniem nie wpáynąá Īaden wniosek o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu, nie zostaáy záoĪone Īadne oferty lub wszystkie
oferty zostaáy odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ze
wzglĊdu na ich niezgodnoĞü z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaáy w sposób istotny zmienione.

III.2 Zamówienie z wolnej rĊki
Zgodnie z art. 134 ust. 6 ustawy PZP, zamówienia sektorowego moĪna
udzieliü w trybie zamówienia z wolnej rĊki w sytuacjach, gdy:
- zachodzi jedna z okolicznoĞci, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5
oraz pkt 8 i 9 ustawy;
Artykuá odsyáa do przesáanek pozwalających na zastosowanie trybu z wolnej rĊki w przypadku zamówieĔ klasycznych, czyli do sytuacji, gdy:
1) dostawy, usáugi lub roboty budowlane mogą byü Ğwiadczone tylko przez
jednego wykonawcĊ:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyáącznych, wynikających
z odrĊbnych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dziaáalnoĞci twórczej
lub artystycznej;
77 Por. przypis 15.
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2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy, w którym
nagrodą byáo zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej rĊki
autora wybranej pracy konkursowej;
3) ze wzglĊdu na wyjątkową sytuacjĊ niewynikającą z przyczyn leĪących po
stronie zamawiającego, której nie mógá on przewidzieü, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie moĪna zachowaü terminów okreĞlonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
4) w prowadzonych kolejno postĊpowaniach o udzielenie zamówienia,
z których co najmniej jedno prowadzone byáo w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpáynąá Īaden wniosek
o dopuszczenie do udziaáu w postĊpowaniu, nie zostaáy záoĪone Īadne
oferty lub wszystkie oferty zostaáy odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy ze wzglĊdu na ich niezgodnoĞü z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaáy w istotny sposób
zmienione;
5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usáug lub robót
budowlanych zamówieĔ dodatkowych, nieobjĊtych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających áącznie 50% wartoĞci realizowanego
zamówienia, niezbĊdnych do jego prawidáowego wykonania, których wykonanie staáo siĊ konieczne na skutek sytuacji niemoĪliwej wczeĞniej do
przewidzenia, jeĪeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagaáoby poniesienia niewspóámiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleĪnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
oraz w sytuacjach, gdy:
1) moĪliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją dziaáalnoĞci innego podmiotu, postĊpowaniem egzekucyjnym albo upadáoĞciowym;
2) zamówienie na dostawy jest dokonywane na gieádzie towarowej w rozumieniu przepisów o gieádach towarowych, w tym na gieádzie towarowej
innych paĔstw czáonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
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-

w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznoĞciami moĪliwe jest udzielenie zamówienia po
cenie znacząco niĪszej od cen rynkowych,

-

jeĪeli udziela siĊ, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówieĔ
uzupeániających, stanowiących nie wiĊcej niĪ 50% wartoĞci zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówieĔ, jeĪeli zamówienie podstawowe zostaáo udzielone
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogáoszeniem, a zamówienie uzupeániające byáo przewidziane w ogáoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim okreĞlonego;

-

w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówieĔ
uzupeániających, stanowiących nie wiĊcej niĪ 50% wartoĞci zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeĪeli zmiana wykonawcy powodowaáaby koniecznoĞü nabywania rzeczy
o innych parametrach technicznych, co powodowaáoby niekompatybilnoĞü techniczną lub nieproporcjonalnie duĪe trudnoĞci techniczne w uĪytkowaniu i dozorze, jeĪeli zamówienie podstawowe zostaáo
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogáoszeniem, a zamówienie uzupeániające
byáo przewidziane w ogáoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreĞlonego.

ROZDZIAà IV
POZOSTAàE UREGULOWANIA W ZAKRESIE TRYBÓW
INNYCH NIĩ PRZETARGOWE

Obowiązek informowania Prezesa UZP
Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy, zamawiający decydując siĊ na wybór trybu negocjacji bez ogáoszenia, w sytuacji gdy wartoĞü zamówienia jest równa
lub przekracza okreĞlone wartoĞci progowe78, jest zobowiązany, w terminie
3 dni od chwili wszczĊcia postĊpowania, zawiadomiü Prezesa UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych o wyborze trybu, podając przy tym uzasadnienie faktyczne
i prawne zastosowania trybu.
Podobnie, w przypadku wyboru trybu zamówienia z wolnej rĊki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 2 ustawy, w sytuacji gdy wartoĞü zamówienia
jest równa lub przekracza tzw. wartoĞci progowe, zamawiający w terminie
3 dni od wszczĊcia postĊpowania zawiadamia Prezesa UrzĊdu. Obowiązkiem zamawiającego dziaáającego z naleĪytą starannoĞcią jest wáaĞciwe
sformuáowanie uzasadnienia zastosowania trybu z wolnej rĊki, tak w zakresie
faktycznym, jak i prawnym.
Przepis art. 67 ust. 3 ustawy PZP okreĞla sytuacje, w których zamawiający nie jest zobowiązany do poinformowania Prezesa UZP o wyborze trybu
zamówienia z wolnej rĊki.
Obowiązek informowania Prezesa UZP o wyborze jednego z ww. trybów
niekonkurencyjnych sáuĪy zwiĊkszeniu przejrzystoĞci udzielania zamówieĔ
publicznych i moĪe skutkowaü dla zamawiającego wszczĊciem postĊpowania wyjaĞniającego oraz/lub kontroli w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia ustawy.
Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich zamówieĔ publicznych lecz jedynie tych, których wartoĞü jest równa lub przekracza kwoty okreĞlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, od których uzaleĪniony jest obowiązek przekazywania UrzĊdowi Publikacji Unii Europejskiej
ogáoszeĔ o zamówieniach na dostawy lub usáugi (o ile nie zachodzi okolicznoĞü wymieniona w art. 67 ust. 3 ustawy).
Warto podkreĞliü, iĪ dla robót budowlanych próg, od którego wymagane
jest przekazanie Prezesowi UrzĊdu informacji o wyborze trybu jest taki sam
jak dla zamówieĔ na dostawy i usáugi.
78 Por. przypis 16.
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MoĪliwoĞü publikowania ogáoszeĔ o zamiarze zawarcia
umowy
Nowelizacja ustawy dokonana ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie
ustawy Prawo zamówieĔ publicznych oraz niektórych innych ustaw wdraĪając postanowienia dyrektywy odwoáawczej 2007/66/WE79 wprowadziáa nowy
typ ogáoszenia – ogáoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Wzór ogáoszenia o zamiarze zawarcia umowy, do publikacji w Biuletynie ZamówieĔ Publicznych okreĞla rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogáoszeĔ zamieszczanych
w Biuletynie ZamówieĔ Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).
PodkreĞliü naleĪy, Īe ogáoszenie o zamiarze zawarcia umowy ma charakter
fakultatywny i jego zamieszczenie jest pozostawione uznaniu zamawiającego.
Rozwiązanie to ma umoĪliwiü wykonawcom pozyskanie wiedzy w przedmiocie udzielania przez zamawiających zamówieĔ w trybach niepoprzedzonych publikacją ogáoszenia o zamówieniu, w celu umoĪliwienia im ewentualnego zakwestionowania ich wyboru w przypadku, gdy nie zachodzą
przesáanki do ich zastosowania. Z drugiej strony, zamieszczenie ogáoszenia
o dobrowolnej przejrzystoĞci ex ante chroni zamawiającego przed zawarciem
umowy, która ewentualnie bĊdzie mogáa zostaü uniewaĪniona oraz skraca
czas, w jakim potencjalni wykonawcy są uprawnieni do kwestionowania dokonanego przez zamawiającego wyboru trybu (art. 182 ust. 3 ustawy).
Gdyby zamawiający nie opublikowaá takiego ogáoszenia termin do wniesienia odwoáania dla wykonawców biegáby od dnia zamieszczenia w BZP
albo od dnia publikacji w Dzienniku UrzĊdowym Unii Europejskiej ogáoszenia
o udzieleniu zamówienia i wynosiá odpowiednio 15 albo 30 dni (pod warunkiem, Īe zamawiający zamieĞciá lub opublikowaá ogáoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem). W przypadku braku publikacji ogáoszenia
o udzieleniu zamówienia lub niepeánej publikacji (tj. niezawierającej uzasadnienia wyboru trybu negocjacji bez ogáoszenia lub zamówienia z wolnej rĊki)
termin do wniesienia odwoáania biegnie od dnia zawarcia umowy i wynosi,
w zaleĪnoĞci od tego, czy jest to zamówienie powyĪej progów unijnych, czy
teĪ podprogowe, 6 miesiĊcy lub 1 miesiąc.
79 Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skutecznoĞci
procedur odwoáawczych w dziedzinie udzielania zamówieĔ publicznych (Dz. U. L 335
z dn. 20.12.2007, str. 31).
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NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe moĪliwoĞü uchronienia siĊ zamawiającego, który opublikowaá ogáoszenie o zamiarze zawarcia umowy, przed ewentualnym
uniewaĪnieniem takiej umowy (art. 146 ust. 2) jest konsekwencją wdroĪenia
postanowieĔ dyrektywy odwoáawczej 2007/66/WE (art. 2d ust. 4). Zgodnie ze
wspomnianym przepisem dyrektywy przepisy dotyczące uznawania umowy
za bezskuteczną nie mają zastosowania, gdy speánione zostaną áącznie nastĊpujące warunki:
- zamawiający uwaĪa, Īe udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
ogáoszenia w Dzienniku UrzĊdowym UE jest dopuszczalne w Ğwietle dyrektywy klasycznej lub sektorowej,
- zamawiający opublikowaá w Dzienniku UrzĊdowym UE ogáoszenie, w którym wyraĪa zamiar zawarcia umowy z okreĞlonym wykonawcą,
- umowa nie zostaáa zawarta przed upáywem okresu co najmniej 10 dni
licząc od dnia nastĊpującego po publikacji tego ogáoszenia.
Innymi sáowy, zawarta umowa nie powinna byü uznana za bezskuteczną, jeĪeli zamawiający dziaáa w dobrej wierze uznając, Īe nie ma obowiązku
opublikowania ogáoszenia o wszczĊciu postĊpowania, publikuje ogáoszenie,
w którym informuje o tym, Īe zamierza udzieliü zamówienia okreĞlonemu wykonawcy oraz zastosuje siĊ do wymogów związanych z tzw. klauzulą standstill (klauzula standstill, czyli minimalny odstĊp czasu pomiĊdzy zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej a podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Klauzula, która znajduje siĊ w art. 2a dyrektywy
odwoáawczej 2007/66/WE, zostaáa wprowadzona na grunt prawa polskiego
art. 94 ustawy PZP).
To ostatnie ma na celu umoĪliwienie innym wykonawcom, którzy byliby
ewentualnie zainteresowani udziaáem w postĊpowaniu w sprawie zamówienia publicznego, wniesienie odwoáania od decyzji zamawiającego o wyborze
takiego a nie innego, konkurencyjnego, trybu udzielania zamówieĔ.
Wzór ogáoszenia o dobrowolnej przejrzystoĞci ex ante okreĞla zaáącznik
III rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1564 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogáoszeĔ w ramach procedur zamówieĔ publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG
(Dz. U. L 313 z 28.11.2009, s.3). Ma ono zastosowanie zarówno do zamawiających „klasycznych” (objĊtych dyrektywą 2004/18/WE) jak i „sektorowych”
(dyrektywa 2004/17/WE).
51

MoĪliwoĞü publikacji nowego typu ogáoszenia odnosi siĊ do dwóch spoĞród
niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówieĔ publicznych, mianowicie do
trybu negocjacji bez ogáoszenia oraz do trybu zamówienia z wolnej rĊki.
W przypadku negocjacji bez ogáoszenia, zgodnie z art. 62 ust. 2a ustawy
PZP, zamawiający niezwáocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, moĪe
zamieĞciü w zaleĪnoĞci od wartoĞci zamówienia w Biuletynie ZamówieĔ
Publicznych lub przekazaü do UrzĊdu Publikacji Unii Europejskiej odpowiednio ogáoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogáoszenie o dobrowolnej przejrzystoĞci ex ante.
W przypadku zamówienia z wolnej rĊki, zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy
PZP, zamawiający, po wszczĊciu postĊpowania, moĪe odpowiednio, zamieĞciü w Biuletynie ZamówieĔ Publicznych lub przekazaü do UrzĊdu Publikacji
Unii Europejskiej ogáoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ ogáoszenie o dobrowolnej przejrzystoĞci ex ante. MoĪliwoĞü publikacji ogáoszenia po wszczĊciu postĊpowania wynika z faktu, Īe w przypadku trybu zamówienia z wolnej
rĊki wykonawca jest znany juĪ na etapie wszczynania postĊpowania.
Inaczej, w przypadku negocjacji bez ogáoszenia – z uwagi na fakt, Īe
ustawa wymaga podania w ogáoszeniu danych wykonawcy (nazwa (rma)
albo imiĊ i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertĊ wybrano) publikacja ogáoszenia o zamiarze zawarcia umowy jest moĪliwa dopiero po wyborze
oferty najkorzystniejszej.
Dla zamówieĔ o wartoĞciach równych lub przekraczających progi unijne
wáaĞciwym miejscem publikacji jest, tak jak w przypadku innych ogáoszeĔ,
Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej.

ĝrodki ochrony prawnej na wybór trybu
ĝrodki ochrony prawnej (odwoáanie, skarga do sądu) ujĊte w dziale VI
ustawy PZP przysáugują zgodnie z art. 179 ustawy wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a takĪe innemu podmiotowi, jeĪeli ma lub miaá interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego oraz poniósá lub moĪe ponieĞü szkodĊ
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Odwoáanie (rozdziaá 2 dziaáu VI ustawy PZP) przysáuguje wyáącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynnoĞci zamawiającego podjĊtej w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnoĞci, do której
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zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ustawy PZP).
O ile jednak w przypadku zamówieĔ przekraczających wartoĞcią tzw. progi
unijne prawo do wnoszenia Ğrodków ochrony prawnej nie jest ograniczone
Īadnymi dodatkowymi przesáankami, o tyle w przypadku zamówieĔ o wartoĞci mniejszej niĪ progi unijne odwoáanie przysáuguje jedynie wobec czynnoĞci
wyraĨnie wymienionych w ustawie (art. 180 ust. 2 ustawy).
NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe wybór jednego z trybów nieprzetargowych,
w których nie przewiduje siĊ publikacji ogáoszenia tj. trybu negocjacji bez
ogáoszenia, zamówienia z wolnej rĊki lub zapytania o cenĊ, stanowi czynnoĞü wobec której odwoáanie przysáuguje zawsze, niezaleĪnie od tego czy
zamówienie przekracza wartoĞcią progi unijne czy teĪ nie. Ze wzglĊdu na
fakt, Īe ustawa przewiduje w przypadku wyboru trybu negocjacji bez ogáoszenia lub zamówienia z wolnej rĊki moĪliwoĞü publikacji ogáoszenia o zamiarze
zawarcia umowy terminy na wniesienie odwoáania na wybór trybu liczone
są bądĨ od dnia publikacji takiego ogáoszenia lub dnia publikacji ogáoszenia
o udzieleniu zamówienia.
Istotną konsekwencją wniesienia odwoáania na wybór trybu jest moĪliwoĞü uniewaĪnienia w caáoĞci lub w czĊĞci umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeĪeli zamawiający zastosowaá tryb negocjacji bez ogáoszenia,
zamówienia z wolnej rĊki lub zapytania o cenĊ z naruszeniem przepisów zawartych w ustawie. Umowa nie podlega uniewaĪnieniu jedynie w przypadku
zamówienia udzielonego w trybie negocjacji bez ogáoszenia lub zamówienia
z wolnej rĊki, kiedy zamawiający miaá uzasadnione podstawy, aby sądziü,
Īe dziaáaá zgodnie z ustawą, opublikowaá ogáoszenie o zamiarze zawarcia
umowy oraz nie zawará umowy przed upáywem odpowiednio: 5 lub 10 dni od
publikacji tego ogáoszenia w Biuletynie ZamówieĔ Publicznych lub Dzienniku
UrzĊdowym Unii Europejskiej (art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy).

PODSUMOWANIE
Podsumowując analizĊ regulacji dotyczących moĪliwoĞci skorzystania
z trybów innych niĪ przetargowe w polskim systemie zamówieĔ publicznych
naleĪy raz jeszcze podkreĞliü wyjątkowy charakter ww. trybów w stosunku do
konkurencyjnych, przejrzystych trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego (w przypadku zamówieĔ sektorowych takĪe negocjacji z ogáoszeniem), czyli moĪliwoĞü ich zastosowania jedynie w ĞciĞle okreĞlonych przypadkach ujĊtych w zamkniĊtym katalogu zawartym w ustawie - Prawo zamówieĔ publicznych. JednoczeĞnie naleĪy podkreĞliü, Īe z uwagi na fakt, Īe to
na zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania wyboru trybu w którym
przeprowadzone zostanie postĊpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji, gdy zdecyduje siĊ on na wybór trybu niekonkurencyjnego,
musi za kaĪdym razem udowodniü speánienie przesáanek uprawniających do
zastosowania trybu innego niĪ podstawowy.
W interpretacji przesáanek pozwalających na zastosowanie trybów niekonkurencyjnych pomocne jest orzecznictwo zarówno Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej, jak równieĪ orzecznictwo polskich sądów, które
wielokrotnie wypowiadaáy siĊ na temat moĪliwoĞci zastosowania wspomnianych trybów. Niniejsze wytyczne, skierowane przede wszystkim do instytucji
zamawiających, równieĪ mają za zadanie pomóc w dokonaniu wáaĞciwego
wyboru trybu i unikniĊciu najczĊstszych báĊdów w przeprowadzeniu postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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