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Wymóg umów o pracę – art. 29 ust.
3a Pzp
 U/RB – żądanie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, o ile ich wykonanie polega
na pracy wg art. 22 § 1 KP

Wymóg umów o pracę – cechy
stosunku pracy wg KP i orzecznictwa
podporządkowanie pracownika
osobiste świadczenie określonego rodzaju pracy
ciągłość świadczenia pracy
nie polega na wykonaniu jednorazowej czynności ani też
nie ogranicza się do kilku incydentalnych prac
 powtarzalność umówionych czynności w stałych i z góry
określonych odstępach czasu





Wymóg umów o pracę – art. 29 ust.
3a Pzp (stanowisko UZP)
 niezgodne jest wskazanie tylko niektórych czynności
mających charakter tych z KP, choćby miały znaczenie
doniosłe dla zamawiającego i pominięcie innych mających
znaczenie drugorzędne
 zamawiający co do zasady nie określa, jaka liczba osób
będzie po stronie wykonawcy brała udział w realizacji
zamówienia, nie decyduje o systemie zmianowym

Wymóg umów o pracę (stanowisko
UZP)
niedopuszczalne jest:
 scedowanie obowiązku na wykonawcę np. w formie
zapisu, ze jeżeli ujawni czynności o takim charakterze
zobowiązany będzie zawrzeć z osobami je wykonującymi
umowę o pracę
 nadmiernie ogólne wskazanie czynności np. zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności o takim
charakterze podczas realizacji

Wymóg umów o pracę wg KIO
 wyrok KIO z 19.12.2016 r., KIO 2280/16:
 można wyłączyć z kręgu osób objętych zatrudnieniem na
umowę o pracę osoby wykonujące obsługę nośników
zimowego utrzymania dróg
wyrok KIO z 12.5.2017 r., KIO 814/17:
stanowiska pracownicze dotyczące zadań ciągłych
odpowiadające charakterowi umowy o pracę, przy czym
niektóre zadania miały charakter okresowy, nienormowany =
trudno było dla nich wymagać zawarcia umowy o pracę

Wymóg umów o pracę wg KIO

 wyrok KIO z 26.4.2017 r., KIO 745/17, 760/17 (zamówienie
na wykonywanie usług przewozowych w komunikacji
miejskiej):
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy:
dyspozytorów, pracowników zaplecza technicznego bazy
transportowej, kierowców regularnej komunikacji miejskiej

Wymóg umów o pracę wg KIO

 wyrok KIO z 14.7.2017 r., KIO 1329/17, KIO 1330/17
(zamówienie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i
realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktami):
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy:
osób wykonujących funkcje ekspertów kluczowych, inżyniera
kontraktu, rezydenta, głównego inspektora nadzoru
specjalności (…), specjalisty ds. rozliczeń, roszczeń,
głównego technologa

Wymóg umów o pracę wg KIO
 wyrok KIO z 28.11.2016 r., KIO 2152/16:
praca w ramach stosunku pracy może być i jest
wykonywana w wielu zawodach poza siedzibą pracodawcy,
także rozkład czasu pracy podlega dostosowaniu do specyfiki
pracy, sposób wykonywania nadzoru i kierownictwa
 usługi opiekuńcze mogą być wykonywane w ramach
świadczenia pracy

Podział zamówienia na części
 art. 36aa ust. 1 Pzp - zamawiający może podzielić
zamówienie na części, określając:
 zakres części
przedmiot części

 art. 96 ust. 1 Pzp – protokół postępowania zawiera co
najmniej:
pkt 11 – powody niedokonania podziału na części !!

Podział zamówienia na części

 motyw 78 dyrektywy 2014/24/UE! – „instytucja
zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia
celowości podziału zamówień na części, jednocześnie
zachowując swobodę autonomicznego podejmowania
decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną”

Podział zamówienia na części –
obowiązki zamawiającego
każdorazowo ocena przez zamawiającego, czy będzie
dokonywał podziału zamówienia na części

 odniesienie się do wielkości, skali zamówienia oraz wpływu
decyzji w zakresie podziału zamówienia na sektor MŚP
zbadanie, czy przedmiot zamówienia jest podzielny, czy
podział zamówienia na części znajduje swoje racjonalne
uzasadnienie i czy podział zamówienia przyniesie lub może
przynieść wymierne korzyści finansowe

Podział zamówienia na części – jak
wypełnić protokół?

Podział zamówienia na części – jak
wypełnić protokół?

Podział zamówienia na części wg
KIO
wyrok KIO z 25.11.2016 r., KIO 2124/16 - uzasadnienie
braku podziału zamówienia na części:
ma zawierać dokładną analizę sytuacji rynkowej dla
konkretnego rodzaju zamówień
 ma opisywać relacje cenowe poszczególnych świadczeń
 nie wystarczy jedynie ogólne podanie korzystności samej
ceny= konieczne jest odniesienie się do samego przedmiotu
zamówienia, warunków rynku i możliwości świadczonych
usług na podstawie konkretnych przypadków

Podział zamówienia na części wg KIO
wyrok KIO z 2.1.2017 r., KIO 2346/16 (poglądowo):
w uzasadnieniu podano brak odpowiedniej ilości personelu,
do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją wielu
umów; wskazanie na możliwość odkupienia produktów od
konkurencji, w przypadku ich braku w ofercie wykonawcy i w
ten sposób możliwość złożenia oferty na cały asortyment =
uzasadnienie niewłaściwe

Podział zamówienia na części wg KIO

wyrok KIO z 8.11.2016 r., KIO 2018/16:
nakazano podział zamówienia na 5 części, tak aby każdy z
defibrylatorów oznaczonych daną literą stanowił odrębną
część zamówienia
zamawiający nie przedstawił jakichkolwiek wiarygodnych i
jednoznacznych powodów zaniechania podziału zamówienia
na 5 części, która to argumentacja byłyby zgodna z Pzp

Podział zamówienia na części wg KIO
wyrok KIO z 8.11.2016 r., KIO 2018/16 cd.:
brak pisemnego uzasadnienia powodów niedokonania
podziału zamówienia na części
argument zamawiającego o chęci osiągnięcia efektu skali i
w związku z tym korzystniejszej ceny = chybiony, wobec
potwierdzenia przez odwołującego, że tylko jeden podmiot
byłby w stanie złożyć ofertę, co nie prowadziłoby do
uzyskania dogodnych warunków finansowych wbrew
oczekiwaniom zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia – art.
29 ust. 3 Pzp
 zakaz opisu wg znaków towarowych, patentów, pochodzenia
(…) tj. gdy mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
chyba że dopuszcza się równoważność
 produkt równoważny ze swojej istoty nie jest identyczny z
produktem referencyjnym = dopuszczane są pewne
odstępstwa od tej „identyczności”, jak np. osiągnięcie tego
samego celu za pomocą innych środków technicznych

Warunki udziału w postępowaniu –
art. 22 Pzp
 brak określenia warunków:
 UZP - brak obowiązku składania oświadczenia wstępnego
o spełnianiu warunków udziału
 niemożliwa ocena jego spełniania, a w konsekwencji
stwierdzenie, że wykonawcę należy wykluczyć z
postępowania z powodu niespełniania warunku udziału
Uwaga: zawsze wykonawca składa oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia

Warunki udziału a oświadczenie
wstępne wg UZP
 kontrola Prezesa UZP z 2017 r., KD/7/17:
zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału
w postępowaniu wskazując przy każdym „zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie”, ale
wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, aby
wykonawcy przedłożyli oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 oraz art. 25a ust. 3 pkt 2 Pzp

Warunki udziału a oświadczenie
wstępne wg UZP
 kontrola Prezesa UZP z 2017 r., KD/7/17 cd.:
 UZP - jeżeli zamawiający nie formułuje wymagań w
zakresie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie
wykonawcy o ich spełnianiu nie stanowi dokumentu
niezbędnego do przeprowadzenia postępowania = nie ma
podstaw do jego żądania = żądanie stanowi naruszenie art.
25 ust. 1 w zw. z art. 25 a ust. 1 pkt 2 oraz art. 25 ust. 3 pkt 2
Pzp (nie miało wpływu na wynik postępowania)

Warunki udziału – zasada
proporcjonalności wg KIO
 wyrok KIO z 15.5.2017 r., KIO 714/17: zasada
proporcjonalności oznacza, że określone przez
zamawiającego warunki muszą być uzasadnione m.in. :






zakresem zamówienia
wartością zamówienia
stopniem złożoności
warunkami realizacji
ilością zrealizowanych rozwiązań, zamówień w skali kraju

Zdolność zawodowa (doświadczenie)
- okres referencyjny
rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r.
ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE z
6.1.2016, L 3/16)
 rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (…)

Zdolność zawodowa (doświadczenie)
- okres referencyjny
 prawo wydłużenia przez zamawiającego tzw. okresu
referencyjnego - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
konkurencji:
 RB wykonane w okresie dłuższym niż „normalnie” tj.
dłuższym niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert
 U/D wykonane (wykonywane) w okresie dłuższym niż
„normalnie” tj. dłuższym niż ostatnie 3 lata przed
upływem terminu składania ofert

Zdolność zawodowa - okres
referencyjny wg KIO
wyrok KIO z 3.4.2017 r., KIO 486/17, KIO 492/17:
KIO - w przetargu na stworzenie systemu digitalizacji akt
postępowań przygotowawczych zaszła konieczność
wydłużenia okresu referencyjnego doświadczenia z 3 do 5 lat
tego typu zamówienia trwają średnio kilkanaście miesięcy i
trudno jest realnie oczekiwać, aby średniej wielkości
wykonawca nie realizujący w jednym czasie wielu projektów
był w stanie w okresie 3 lat wykonać co najmniej 2 zamówienia

Zdolność zawodowa – doświadczenie
- wyrok TSUE z 4.5.2017 r. C-387/14
(Esaprojekt)
sprawdzenie, czy połączone doświadczenie z 2 lub więcej
umów (charakter, cel) pozwala zapewnić prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia
Uwaga: dopuszczalne wykazanie z powołaniem się na 2 lub
więcej umów jako jedno zamówienie, chyba że zamawiający
wykluczył taką możliwość

Warunki udziału w postępowaniu osoby
 dysponowanie bezpośrednie - gdy wykonawca dysponuje
daną osobą z uwagi na istniejący bezpośrednio między tymi
stronami stosunek prawny
 dysponowanie pośrednie - gdy dane osoby są
udostępniane przez podmiot trzeci wykonawcy do realizacji
konkretnego zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu osoby

 uwaga: zasadne określenie czy zamawiający dopuszcza
możliwość wykazania się przez wykonawcę dysponowaniem
określoną osobą, której będą przypisane różne funkcje, czy też
dla każdej funkcji ma być podana inna osoba

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 środki finansowe na rachunku bankowym lub w SKOK lub
zdolność kredytowa:
 jak może być określony warunek ?
 jaki dokument na potwierdzenie ?
 posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC:
 jak może być określony warunek
 jakie dokumenty na potwierdzenie?
 ubezpieczenie OC jako warunek a ubezpieczenie kontraktu
(umowy, realizacji zamówienia)

Wymagania wobec konsorcjum –
art. 23 ust. 5 Pzp
możliwość określenia szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego sposobu spełniania przez konsorcjum
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b Pzp - o ile jest to uzasadnione charakterem
zamówienia i proporcjonalne
 nie zawsze proste zsumowanie potencjałów = miarodajna
weryfikacja rzeczywistych możliwości konsorcjum

Wymagania wobec konsorcjum wg
KIO i TSUE
wyrok KIO z 18.9.2017 r., KIO 1854/17:
jeżeli zamawiający chce weryfikować, jakie konkretnie
doświadczenie zdobyła firma realizująca prace w ramach
konsorcjum, to musi to wskazać w SIWZ tzn. że będzie badał
rzeczywisty udział

 zob. też wyrok TSUE z 4.5.2017 r., C-387/14 Esaprojekt –
wykonawca może polegać na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu,
jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji

SIWZ – miejsce i termin
udostępniania (art. 37 ust. 2 Pzp)
 zamawiający udostępnia na stronie internetowej od dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym UE albo BZP
 brak obowiązku udostępniania części SIWZ na stronie
internetowej, jeżeli nakłada się na wykonawców wymogi
mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji,
udostępnianych w toku postępowania = określenie środków
mających na celu ochronę poufnego charakteru informacji
oraz wskazanie sposobu uzyskania tych informacji (art. 37
ust. 6 Pzp)

SIWZ – udostępnienie wg kontroli UZP

 kontrola Prezesa UZP z 12.5.2017 r., UZP/KU/57/17+
uchwała KIO z 19.6.2017 r., KIO/KU 22/17:
 zamawiający udostępnił SIWZ na stronie internetowej
27.12.2016 r., ogłoszenie w DzUUE zostało opublikowane
24.12.2016 r. (sobota), a dwa kolejne dni były wolne od
pracy = wg zamawiającego termin upływa dnia następnego
po dniu lub dniach wolnych od pracy na mocy art. 14 ust. 2
Pzp

SIWZ – udostępnienie wg kontroli UZP
 kontrola Prezesa UZP z 12.5.2017 r. cd.:
 UZP+KIO - sposób określenia w art. 42 ust. 1 Pzp terminu
na dokonanie czynności prawnej, jaką jest udostępnienie
SIWZ na stronie internetowej, powoduje, że art. 14 ust. 2
Pzp nie znajduje tu zastosowania
 wniosek: zamawiający naruszył art. 42 ust. 1 Pzp, ale nie
miało wpływu na wynik postępowania
 uwaga: rozbieżności w stanowiskach KIO zob. np. KIO/KU
23/17

Wymiana informacji – wyjaśnienia
SIWZ po elektronizacji
 wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert – jak liczyć??
forma zapytania przez wykonawcę – poczta
elektroniczna/portal zakupowy?
 forma odpowiedzi przez zamawiającego – www/portal
zakupowy?
 wypełnienie obowiązku upublicznienia odpowiedzi na stronie
internetowej bez ujawniania źródła zapytania

Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami – środki wg Pzp
 art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp - wskazanie w SIWZ informacji o
sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
 § 2 rozporządzenia o elektronizacji

uwaga: faks nie jest środkiem komunikacji elektronicznej w
postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.

Środki komunikacji elektronicznej wg
art. 2 pkt 17 Pzp
 środki komunikacji elektronicznej = środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną - rozwiązania
techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i
współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na
odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między
systemami teleinformatycznymi, a w szczególności
poczta elektroniczna

Komunikacja elektroniczna od
progów unijnych

Kwalifikowany podpis elektroniczny

 elektroniczny (cyfrowy) odpowiednik podpisu
odręcznego zawierający jego wszystkie najistotniejsze
cechy:
 potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej
 uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania
 jest powiązany z treścią, która została podpisana
 uniemożliwia wprowadzenie niezauważalnych zmian w
podpisanej treści, a zmiana jest rozpoznawalna

Kwalifikowani dostawcy usług
zaufania (źródło: www.nccert.pl)

Kwalifikowany podpis elektroniczny
– jak weryfikować ?
 Przykład 1: program Szafir (Krajowa Izba Rozliczeniowa)
https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
 Przykład 2: oprogramowania proCertum SmartSign
(Asseco)
https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_smart
_sign/
Przykład 3 – Panel podpisu w PDF

Postępowanie od progów unijnych JEDZ
 wykonawca samodzielnie bierze udział w postępowaniu i nie
polega na zasobach innych podmiotów:
 składa oświadczenie własne dotyczące siebie na
formularzu JEDZ i podpisuje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Postępowanie od progów unijnych JEDZ
 konsorcjum:
 JEDZ składa każdy z konsorcjantów i podpisuje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - powinien
potwierdzać spełnianie warunków udziału oraz brak
podstaw do wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków, brak
podstaw do wykluczenia

Postępowanie od progów unijnych JEDZ
 wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów:
składa nie tylko swój JEDZ, lecz także dla każdego z
podmiotów w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu,
podpisane przez te podmioty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

JEDZ – serwis KE
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
 serwis eESPD (eJEDZ) - aplikacja online ułatwiająca proces
generowania formularza ESPD bez bazy danych; nie
przechowuje się w nim żadnych danych, gdyż nie jest to
możliwe = formularz eESPD jako XML lub PDF jest zawsze
przechowywany lokalnie na komputerze użytkownika
wykonawca musi najpierw pobrać plik, a następnie do jego
podpisania użyć swojego narzędzia do podpisu
elektronicznego

Uzupełnienie dotyczące JEDZ wg
KIO – data JEDZ?
 wyrok KIO z 4.12.2017 r., KIO 2413/17:
data sporządzenia uzupełnianego JEDZ jest wtórna w
stosunku do zawartego w nim oświadczenia, które zawsze
składane jest na dzień składania ofert

Uzupełnienie dotyczące JEDZ wg
KIO – data JEDZ?
 wyrok KIO z 10.1.2017 r., KIO 172/17:
jeżeli wykonawca w JEDZ zawrze datę wyprzedzającą
termin składania ofert (w zasadzie nie ma znaczenia, czy o
jeden dzień, tydzień czy miesiąc) to nie zmienia to faktu, że
jego oświadczenie ma potwierdzać wstępnie na dzień
składania ofert, że wykonawca nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu

Uzupełnienie JEDZ w trybie art. 26
ust. 3 Pzp wg KIO
 wyrok KIO z 8.6.2017 r., KIO 888/17:
JEDZ w całości niewłaściwie złożony np. nie został
podpisany = niezbędne jest uzupełnienie całego dokumentu,
podpisanego we właściwym miejscu i prawidłowy sposób
niewłaściwe byłoby uzupełnienie tylko ostatniej strony
dokumentu zawierającej podpis

Uzupełnienie dotyczące JEDZ wg
KIO
 wyrok KIO z 8.6.2017 r., KIO 888/17:
 wielość oświadczeń zawartych w JEDZ powoduje, że tylko
jedno lub kilka z nich może być błędnych, niepełnych = JEDZ
może podlegać uzupełnieniu w zakresie tych oświadczeń
 w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia
określonych oświadczeń, wykonawca jest zobowiązany
uzupełnić JEDZ w tym właśnie zakresie

Uzupełnienie JEDZ w trybie art. 26
ust. 3 Pzp wg KIO
 wyrok KIO z 17.8.2017 r., KIO 1597/17:
brak JEDZ z ofertą = wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp
w przypadku samodzielnego uzupełnienia prawidłowego
dokumentu powinien być on wzięty pod uwagę przez
zamawiającego, zaś w sytuacji samodzielnego
przedstawienia dokumentu z błędami - zamawiający
powinien wezwać do jego uzupełnienia wskazując na wady

Poleganie na zasobach innego
podmiotu – art. 22a Pzp
 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia publicznego lub jego części - zob. wyrok TSUE z
7.4.2016 r., w sprawie C-324/14

 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oprócz
uprawnień!
 !! w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia - tylko gdy podmioty te zrealizują U/RB, do
realizacji których takie zdolności są niezbędne

Zobowiązanie innego podmiotu –
forma, kiedy?
 UZP – wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
 forma ?
 kontrola Prezesa UZP z 2017 r., KU/14/17/DKZP:
 wymaganie złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego na
etapie wezwania z art. 26 ust. 1 Pzp, a nie wraz z ofertą =
naruszenie art. 22a ust. 1 Pzp

„Podmiana” podmiotu trzeciego –
art. 22a ust. 6 Pzp
 konsekwencje „negatywnej” oceny - wymóg żądania, aby
wykonawca:
 zastąpił podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami w
terminie określonym przez zamawiającego
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

„Podmiana” podmiotu trzeciego –
art. 22a ust. 6 Pzp

 wyrok TSUE z 4.5.2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się
jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do
powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach
wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Udostępnienie od podmiotu
trzeciego wg KIO
 wyrok KIO z 24.10.2017 r., KIO 2098/17:
 podmiot trzeci udostępniający wykonawcy swoje zasoby
techniczne (sprzęt, narzędzia) może dysponować
udostępnianym sprzętem nie tylko jako posiadacz samoistny
(właściciel), ale także jako posiadacz zależny (najemca,
dzierżawca, zastawnik)

Udostępnienie od podmiotu
trzeciego
 wyrok KIO z 24.10.2017 r., KIO 2098/17 cd. :
 okoliczność, na jakich zasadach podmiot trzeci dysponuje
sprzętem, który udostępnia wykonawcy do realizacji
zamówienia, jest bez znaczenia dla oceny, czy udostępniony
potencjał techniczny ma charakter realny = istotne jest, czy
będzie on faktycznie dla tego podmiotu dostępny podczas
realizacji zamówienia

Oświadczenia lub dokumenty przed
wyborem oferty najkorzystniejszej art. 26 ust. 1 i 2 Pzp
 dokumenty z art. 25 ust. 1 Pzp tj. potwierdzające warunki
udziału/brak podstaw do wykluczenia/dokumenty
przedmiotowe:
 dopiero przed udzieleniem zamówienia publicznego
 wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona (jeszcze nie wybrana)!!!

Oświadczenia lub dokumenty przed
wyborem oferty najkorzystniejszej
 od progów unijnych – obowiązek wezwania do złożenia +
minimalny ustawowy termin na złożenie 10 dni

 do progów unijnych – możliwość wezwania + minimalny
ustawowy termin na złożenie 5 dni
 aktualne na dzień złożenia !!!!

Aktualność na dzień złożenia –
relacja przepisów
 dokument ważny, ale nieaktualny
 dokument nieważny, ale aktualny
 dokument ważny i aktualny !!! – TAK !!!

Aktualność dokumentów wg KIO
 wyrok KIO z 19.2.2018 r., KIO 166/18:
oświadczenie JEDZ dotyczy stanu rzeczywistego z dnia
składania ofert, ponieważ przepis ten stanowi o spełnianiu
warunków, a nie ich możliwym hipotetycznym spełnieniu w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 nie można art. 26 ust. 1 i art. 26 ust. 3 Pzp oraz
„aktualności” wymaganych dokumentów interpretować w
oderwaniu od złożonego JEDZ

Oświadczenia lub dokumenty aktualność doświadczenia - wyrok
KIO z 13.2.2017 r., KIO 165/17
 samo stwierdzenie przekroczenia terminu 5 lat od
wykonania referencyjnych robót budowlanych nie może być
uznane za uzasadnienie wezwania do złożenia aktualnych
dokumentów = okres 5 lat między wykonaniem robót a
terminem składania ofert nie zmienił się i nie zmieni się do
końca postępowania

Oświadczenia lub dokumenty –
aktualność - wyrok KIO z 19.12.2016
r., KIO 2249/16
 wykonawca może posługiwać się dokumentami,
odzwierciedlającymi stan po terminie składania ofert, z tym
zastrzeżeniem, że dokument ma pozostawać aktualny w
zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy

Oświadczenia lub dokumenty –
samodzielne uzupełnienie - wyrok
KIO z 10.2.2017 r., KIO 172/17
 zamawiający nie zostaje zwolniony z obowiązku wezwania
wykonawcy nawet gdy w okresie między składaniem ofert a
wyborem oferty najkorzystniejszej samodzielnie przesyła on
zamawiającemu dokumenty lub oświadczenia = dotyczy to też
oświadczenia wstępnego z art. 25a ust. 1 Pzp

Aktualność na dzień złożenia wg
KIO – polisa OC
 wyrok KIO z 20.4.2017 r., KIO 707/17:
 stan spełniania warunków musi się utrzymywać aż do
zawarcia umowy
dokumenty uzupełniane mogą być złożone z datą bieżącą
wezwany wykonawca ma potwierdzić stosowne fakty,
których dotyczy oświadczenie wstępne, wymaganymi
dokumentami o treści korespondującej z terminem składania
ofert (sprawa polisy OC)

Aktualność dokumentów wg KIO
 wyrok KIO z 9.3.2017 r., KIO 352/17:
 niezasadny jest argument, że złożenie informacji z banku z
datą po terminu składania ofert może wskazywać, że na dzień
składania ofert warunek nie został spełniony
wyrok KIO z 23.6.2017 r., KIO 1136/17:

niezasadne jest stanowisko odwołującego, który podnosi, że
referencja nie spełnia wymagań, bowiem jest wystawiona po
terminie składania ofert

Forma dokumentów od progów
unijnych – od 18.10.2018 r.
 oryginał oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, o
którym mowa w art. 25 ust. 1 Pzp – kiedy?
jeżeli wykonawca nie posiada oryginału oświadczenia lub
dokumentu w formie dokumentu elektronicznego = może
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię tego oświadczenia
lub dokumentu
 uwaga: zmiana rozporządzenia o elektronizacji

Elektroniczna kopia dokumentu a
kopia dokumentu elektronicznego
 elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu, którego
oryginał istnieje w formie pisemnej = kopia zapisana na
informatycznym nośniku danych np. skan, fotografia zrobiona
aparatem cyfrowym

Elektroniczna kopia dokumentu – jak
potwierdzić za zgodność?
 § 14 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów (…) = kopia oświadczenia lub dokumentu ma być
potwierdzona za zgodność z oryginałem
§ 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia o elektronizacji elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu, podpisanie jej
przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym =
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu za zgodność z oryginałem

Elektroniczna kopia dokumentu

 dokument elektroniczny w formacie poddającym dane
kompresji - opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym =
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
oświadczeń lub dokumentów zawartych w tym pliku, z
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o zamówienie,
przez podmiot trzeci albo przez podwykonawcę

E-dokumenty (zaświadczenie z ZUS)

 art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu
składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia,
wydane przez ZUS w postaci dokumentu
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, mogą być wykorzystane w formie wydruku
przez płatnika składek, który je uzyskał

E-dokumenty (zaświadczenie z US)

 § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w
sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy
podatkowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2355 ze zm.):
zaświadczenie z US doręczane w formie dokumentu
elektronicznego jest uwierzytelniane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP

E-dokumenty (KRK)
 wydany dokument ma postać pliku XML, który można
zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB,
płyta CD, DVD)
 wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu
funkcjonalności e-KRK, wydruk zawartości pliku
elektronicznego nie jest dokumentem!
 w przypadku posłużenia się elektronicznym zaświadczeniem
wydanym z KRK należy złożyć je wyłącznie w postaci
dokumentu XML tj. dokumentu elektronicznego

Forma oferty i sposób przekazania
od progów unijnych od 18.10.218 r.
 art. 10a ust. 1 Pzp - w postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w szczególności składanie ofert odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej
art. 10a ust. 5 Pzp – oferty sporządza się w postaci
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

Pełnomocnictwo a elektronizacja
 art. 99 § 1 KC - jeżeli do ważności czynności prawnej
potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do
dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej
formie
pełnomocnictwo – do złożenia w oryginale wymagany
kwalifikowany podpis elektroniczny
Alternatywa: kopia tj. pozyskanie notarialnego (ale
elektronicznego) uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa ?

Złożenie oferty „elektronicznej” a
tajemnica przedsiębiorstwa przykład
 Podczas załączania przez wykonawcę plików do oferty,
wymagane jest odpowiednie oznaczenia statusu takiego
dokumentu w kolumnie oznaczonej „Jawny”. Ustawieniem
domyślnym jest jawność załączonego pliku, aby oznaczyć plik
jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć
checkbox.
 odpowiednie oznaczenie pliku z tajemnicą przedsiębiorstwa !

Złożenie oferty „elektronicznej”
a tajemnica przedsiębiorstwa
- przykład
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca powinien podzielić ten
dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio
oznaczyć status jawności (część jawna bez zaznaczonego
checkboxa, część zawierająca informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa z zaznaczonym checkboxem ).
W celu wykazania zasadności objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa uzasadnienie należy załączyć do oferty
wczytując odrębny plik (zaznaczyć „Dodaj do oferty”).

Przetarg nieograniczony – wycofanie
oferty (art. 84 ust. 1 Pzp)
 przed upływem terminu do składania ofert/wykonawca po
upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
 z chwilą złożenia oświadczenie wykonawcy w przedmiocie
wycofania oferty
 złożenie odpowiedniego powiadomienia w kopercie
oznaczonej "Wycofanie", ale nie jest to jedyna forma

Przetarg nieograniczony – wycofanie
oferty, w tym elektronicznej (art. 84
ust. 1 Pzp)
 obowiązek sprawdzenia upoważnienia ze strony wykonawcy
do wycofania np. pełnomocnictwo/KRS (ewidencji) – jak?
 formularz na bezpłatnym Miniportalu (checkbox) do
wycofania oferty elektronicznej/ metody - polecenia na
komercyjnych portalach e-usług

Zmiana lub wycofanie oferty
elektronicznej (przykład)
Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może
przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
W celu wycofania (zmiany) oferty w zakładce „Oferta”
wykonawca korzysta z polecenia „Wycofaj ofertę” po wybraniu
odpowiedniego pliku. Polecenie „Wycofaj ofertę” służy także do
skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zmiany oferty.

Przetarg nieograniczony – jawne
otwarcie ofert (art. 86 ust. 3 i 4 Pzp)
bezpośrednio przed otwarciem ofert – podanie kwoty, jaką
zamierza zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia (tj. kwoty brutto)
 podczas otwarcia ofert podaje się: nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania,
okres gwarancji, warunki płatności
jak otwarcie ofert po elektronizacji – sposoby, praktyka?

Informacja z otwarcia ofert – art. 86
ust. 5 Pzp
 niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
2)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie;
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
 jak wypełnić obowiązek po elektronizacji zamówień?

Zawiadomienie o czynnościach
(art. 92 ust. 1 Pzp) – forma i termin

wybór najkorzystniejszej oferty
wykluczenie wykonawcy
odrzucone oferty
wykonawcy niespełniający warunków lub kryteriów selekcji
wykonawcy niezaproszeni
unieważnienie postępowania

Wadium

 wniesienie wadium uważa się za dokonane z chwilą, gdy
nastąpi uznanie na rachunku bankowym zamawiającego
 do upływu terminu składania ofert wykonawca może
zmienić formę wadium, a zamawiający nie może pozbawić
go tego uprawnienia

Wadium po elektronizacji od
18.10.2018 r.

 Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w
formie elektronicznej poprzez wczytanie na platformie
zakupowej oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta.

 alternatywy? Zob. stanowisko UZP z 2018 r. dla COAR!

Wadium „elektroniczne”
a praktyka ?
 zamawiający może zweryfikować zgodność podpisów
złożonych na e-gwarancji np. :
korzystając z aplikacji banku, a po zweryfikowaniu
podpisów otrzymuje się potwierdzenie w postaci pliku PDF,
które można przekazać np. do działu finansów i księgowości
 za pomocą aplikacji SZAFIR, udostępnianej przez Krajową
Izbę Rozliczeniową (aplikację trzeba zainstalować na swoim
komputerze)

Regulacje prawne
1. Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych

Źródła

1. Orzecznictwo KIO (www.uzp.gov.pl)
2. Kontrole Prezesa UZP (www.uzp.gov.pl)
3. Stanowiska UZP

Dziękuję za uwagę.

