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Drodzy Czytelnicy portalu, 

 

portal wPrzetargach.pl to największy otwarty portal o stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych i 
kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych. 

Hołdujemy zasadzie: „Zawsze profesjonalnie o zamówieniach publicznych”. 

Dokonujemy analizy przepisów o zamówieniach publicznych, opartej na aktualnym orzecznictwie Krajowej 
Izby Odwoławczej i sądowym, wynikach kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, obowiązujących 
opiniach prawnych Urzędu Zamówień Publicznych. 

Wskazujemy rozbieżności interpretacyjne. 

Informujemy o ważnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. 

Wspieramy inicjatywy edukacyjne: konferencje, studia podyplomowe, seminaria, szkolenia. 

Tworzymy publikacje i materiały szkoleniowe na najwyższym poziomie merytorycznym. 

Każdego dnia chcemy być wsparciem dla tych, którzy tego wsparcia potrzebują. 

 

Chcemy współtworzyć WASZ SUKCES, dlatego bądźcie z nami każdego dnia. 

 

 

 

 

Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny 
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MUSISZ o tym wiedzieć 

Wstęp 
Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych.  

Przepis art. 22a ust. 1 ustawy Pzp nie obejmuje warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zobowiązania podmiotów trzecich potwierdzające, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, stanowią podstawę do wstępnej oceny, czy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, w oparciu o 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp. 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zobowiązanie podmiotu 

trzeciego wykonawca dołącza do oferty. 

 

MUSISZ o tym wiedzieć 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Zgodnie natomiast z § 9 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia, w celu oceny, czy wykonawca, polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
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zamówienia publicznego, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązanie podmiotu trzeciego musi co 

najmniej określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.  

Z przepisów art. 22a ust. 2 ustawy Pzp i § 9 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia wynika, że złożone 

zobowiązanie lub inny dokument muszą pochodzić od podmiotu trzeciego i gwarantować 

rzeczywisty dostęp do jego zasobów. Oznacza to, że nie może to być oświadczenie własne 

wykonawcy lub jego wyjaśnienie. 

W wyroku z dnia 11 października 2018 r., KIO 1872/18, KIO 1895/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, 

że „posiadanie przez wykonawcę wymaganego potencjału ma niebagatelne znaczenie dla 

prawidłowej realizacji danego zamówienia. Dlatego też nie bez znaczenia pozostaje kwestia czy 

wykonawca wykazuje się potencjałem rzeczywistym czy wyłącznie formalnym. Dążenie 

ustawodawcy do realizacji zamówień przez podmioty faktycznie posiadające dane doświadczenie 

przejawia się, co zostało podniesione, również w uregulowaniu kwestii polegania na zasobach 

podmiotów trzecich. W myśl znowelizowanych przepisów ustawy Pzp wykonawca polegający na 

cudzych zasobach jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że na etapie realizacji 

zamówienia będzie tymi zasobami faktycznie dysponował (art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp), a w 

przypadku usług i robót budowlanych podmiot trzeci jest zobligowany zrealizować zamówienie w 

zakresie, w jakim udostępnia swój potencjał (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). Ustawodawca nie 

dopuszcza zatem fikcji w wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, dając 

możliwość uzyskania zamówień podmiotom, które nie są zdolne do ich prawidłowej realizacji.  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „na temat możliwości powoływania się celem 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zamówienie wykonywane przez grupę 

podmiotów wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 

2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt. Trybunał zwrócił uwagę, że zdobyte przez wykonawcę 

doświadczenie stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej tego wykonawcy, 

gdyż umożliwia instytucji zamawiającej sprawdzenie, zgodnie z art. 44 ust. 1 dyrektywy 2004/18, 

predyspozycji kandydatów lub oferentów do realizacji danego zamówienia. Tym samym, gdy 

wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to 

należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego 
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faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego 

zamówienia publicznego. Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, 

wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców 

i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w 

realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania 

zobowiązana jest ta grupa wykonawców. Wynika z tego, że wykonawca nie może polegać, do 

celów wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez 

innych członków grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału. 

art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a tej dyrektywy oraz zasadą równego 

traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że 

nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy 

innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. Nie 

ulega zatem wątpliwości, że zakres faktycznego udziału wykonawcy w realizacji zamówienia przez 

grupę podmiotów, niezależnie czy grupę tą stanowiło Konsorcjum czy w sytuacji gdy zamówienie 

było wykonywane. Przy udziale podwykonawców, powinno stanowić przedmiot badania 

zamawiającego, celem ustalenia czy wykonawca daje rękojmię należytego wykonania danego 

zamówienia.” 

W wyroku z dnia 25 lipca 2017 r., KIO 1421/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że 

„Oświadczenie własne wykonawcy nie jest wystarczające, w świetle art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, do 

udowodnienia Zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami na 

potrzeby realizacji zamówienia. (…) W świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów 

okręgowych nie budzi wątpliwości fakt, że dysponowanie zasobami musi być jednoznaczne, 

niebudzące wątpliwości i realne, gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien przedstawić 

zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że dysponowanie 

zasobami tego podmiotu ma charakter realny. Treść zobowiązania powinna zatem bezspornie i 

jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać, czego konkretnie 

dotyczy zobowiązanie, oraz w jaki sposób będzie wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. 

Wyłącznie poprzez jednoznaczne określenie w pisemnym zobowiązaniu podmiotu trzeciego, w 

jakich okolicznościach i jak będzie możliwe korzystanie przez wykonawcę z udostępnionych mu 
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zasobów, może nastąpić udowodnienie zamawiającemu posiadania prawa do faktycznego 

rozporządzania zasobami podmiotu trzeciego niezbędnymi do realizacji tego zamówienia”. 

W opinii „Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać załączone do oferty lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też powinno zostać złożone w 

trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?”1, Urząd Zamówień Publicznych 

zwrócił uwagę, że „Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu 

udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony. Zobowiązanie to stanowi 

punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez 

zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane 

– w zamówieniach powyżej progów UE – na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, zaś w zamówieniach poniżej progów UE – w ramach „zwykłego” oświadczenia 

wykonawcy. Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków 

samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału 

został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument. 

Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o 

te wstępne oświadczenia, w szczególności jednolity europejski dokument zamówienia, dokonuje 

także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. W celu 

dokonania takiej oceny zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle 

potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Dla osiągnięcia takiego 

celu konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego. Czym innym jest natomiast złożenie 

dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie konkretnego warunku udziału w 

postępowaniu (np. wykaz usług zrealizowanych przez podmiot trzeci) oraz brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania (np. niekaralność członka zarządu podmiotu trzeciego) co do oceny 

udostępnionego wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego. Dokumenty te będą żądane przez 

zamawiającego od wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ewentualnie w trybie art. 26 

ust. 2f ustawy Pzp” 

 
1https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-
prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow (dostęp w dniu 20 kwietnia 2020 r.). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow
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Przepis art. 22a ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na otwarty katalog dowodów, które może złożyć 

wykonawca („w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów”) polegający na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, a wymienione w nim zobowiązanie jest jedynie 

przykładowym środkiem dowodowym (zob. wyrok z dnia 13 marca 2014 r., KIO 383/14. Zobowiązanie 

innych podmiotów stanowi zatem jedną z dopuszczalnych form udowodnienia, że wykonawca 

będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów. Wykonawca może zamiast zobowiązania przedłożyć umowę tworzącą 

pomiędzy wykonawcą a innym podmiotem stosunek prawny, na jakim oparto uprawnienie 

wykonawcy do dysponowania niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

W opinii „Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania 

warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotu trzeciego”2, 

aktualnej również na gruncie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, Urząd Zamówień Publicznych 

zwrócił uwagę, że „Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, za pomocą jakich 

dokumentów wykonawca może udowodnić zamawiającemu, że zasobami podmiotów trzecich 

będzie rzeczywiście dysponował. Wskazuje jedynie, że „w szczególności” takim dokumentem 

może być pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. Ustawa nie określa przy tym, jaką formę oraz 

treść powinno mieć owo „pisemne zobowiązanie”. Uzasadnione jest zatem twierdzenie, że może 

przybrać ono w szczególności formę jednej z umów nazwanych, o których mowa w kodeksie 

cywilnym, umowy nienazwanej, jak również oświadczenia woli podmiotu trzeciego. Zobowiązanie 

to - w zależności od danego przedmiotu zamówienia publicznego czy charakteru zobowiązania - 

może być więc wyrażone w jednym dokumencie, jak również być podparte całym pakietem innych 

dokumentów. Przy czym zawsze, niezależnie od tego, czy wykonawca będzie udowadniał 

okoliczności dysponowania zasobami podmiotu trzeciego tylko przy pomocy jednego dokumentu 

zawierającego pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, czy też przy pomocy wielu 

dokumentów tworzących w całości takie zobowiązanie, treść ich powinna bezspornie i 

jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać, czego 

 
2 Zob.https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zakres-dokumentow,-jakie-
przedstawia-wykonawca-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-podmiotowych,-w-sytuacji,-w-ktorej-korzysta-z-
potencjalu-podmiotu-trzeciego (dostęp w dniu 20 kwietnia 2020 r.). 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zakres-dokumentow,-jakie-przedstawia-wykonawca-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-podmiotowych,-w-sytuacji,-w-ktorej-korzysta-z-potencjalu-podmiotu-trzeciego
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zakres-dokumentow,-jakie-przedstawia-wykonawca-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-podmiotowych,-w-sytuacji,-w-ktorej-korzysta-z-potencjalu-podmiotu-trzeciego
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zakres-dokumentow,-jakie-przedstawia-wykonawca-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-podmiotowych,-w-sytuacji,-w-ktorej-korzysta-z-potencjalu-podmiotu-trzeciego
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konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu 

dotyczy. Tylko w taki sposób, poprzez jednoznaczne określenie w pisemnym zobowiązaniu 

podmiotu trzeciego, w jakich okolicznościach i jak będzie możliwe korzystanie przez wykonawcę z 

jego zasobów, może nastąpić udowodnienie zamawiającemu przez ubiegającego się o zamówienie 

wykonawcę posiadania (w przypadku uzyskania zamówienia) prawa do faktycznego 

rozporządzania zasobami podmiotu trzeciego niezbędnymi do realizacji tego zamówienia. Za 

niewystarczające dla udowodnienia (…) dysponowania odpowiednimi zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia w zakresie potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 

należy przy tym uznać złożenie jedynie oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby treści 

„udostępniam doświadczenie i wiedzę celem realizacji zamówienia publicznego...” wraz z 

referencjami potwierdzającymi doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na które 

powołuje się wykonawca. Ogólne oświadczenie o podanej wyżej treści w żaden sposób nie 

dowodzi, że wykonawca faktycznie będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu 

trzeciego. Zamawiający nie uzyskuje bowiem żadnego zobowiązania podmiotu trzeciego w 

obszarze sposobu posługiwania się przez wykonawcę zasobami podmiotu trzeciego. Uznanie 

takich dokumentów może natomiast doprowadzić do realizacji zamówienia przez podmiot 

nieposiadający kwalifikacji do realizacji zamówienia”. 

W wyroku z dnia 21 maja 2018 r., KIO 875/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, 

że „wykonawca ma możliwość obok zobowiązania posługiwać się również innymi środkami 

dowodowymi, istotne przy tym jednak jest to, aby pochodziły one podmiotu, który udostępnia 

swoje zasoby, a nie od wykonawcy. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia nie z 

oświadczeniem podmiotu trzeciego lecz z oświadczeniem wykonawcy, że inny podmiot udostępni 

mu swoje zasoby, co nie czyniło by takiego zobowiązania wiarygodnym. Z taką sytuacją mamy do 

czynienia w stanie faktycznym będącym przedmiotem rozpoznania w przedmiotowym 

postępowaniu odwoławczym. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonawca uzupełnił wzór 

umowy, będący de facto (wobec braku wykazania, że podmiot trzeci zaakceptował jego treść) 

jego oświadczeniem własnym, co nie może zostać uznane za wystarczające wykazanie spełniania 

warunku udziału w postępowaniu w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego. 

W przypadku, gdy wykonawca do oferty nie dołączył zobowiązania podmiotu trzeciego, a także 

gdy wykonawca do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego nie wynika, że 
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wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, wykonawca, na wezwanie zamawiającego, nie może złożyć 

własnego świadczenia lub własnych wyjaśnień, w których zagwarantuje, że będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do jego zasobów. Zobowiązanie (gwarancja rzeczywistego dostępu do ich 

zasobów podmiotu trzeciego) musi bowiem pochodzić od podmiotu trzeciego.  

Wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ma charakter jednokrotny.  

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, 

złoży tylko wyjaśnienia lub oświadczenie własne, nie może oczekiwać, że zamawiający powtórnie 

wezwie go do złożenia zobowiązania. W takim przypadku samouzupełnienie zobowiązania 

podmiotu trzeciego przez wykonawcę lub złożenie zobowiązania podmiotu trzeciego przez sam 

podmiot trzeci, nie może być będzie przyjęte do oceny, czy wykonawca polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 

Samodzielne uzupełnianie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, niepoprzedzone 

wezwaniem przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez wykonawców, jest 

niedopuszczalne i nie może rodzić żadnych skutków, sprzeciwia się temu bowiem zarówno 

literalne brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jak i zasada równego traktowania 

wykonawców wskazana art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie pozostawia 

wątpliwości, że wezwanie do uzupełnienia dokumentów jest obligatoryjną, poza wyjątkami 

przewidzianymi w treści tego przepisu, czynnością podejmowaną z inicjatywy zamawiającego.  

W wyroku z dnia 28 listopada 2017 r., KIO 2343/17, KIO 2344/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że w treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ustawodawca posłużył się klauzulami bezwzględnie 

obowiązującymi, że to zamawiający wzywa wykonawców oraz, że dokumenty składane są na 

wezwanie zamawiającego, z czego można wysnuć wniosek, że inicjatywa w materii uzupełniania 

dokumentów znajduje się całkowicie w rękach zamawiającego (por. wyrok z dnia 28 lipca 2011 r., 

KIO 1521/11, wyrok z dnia 27 października 2011 r., KIO 2209/11, wyrok z dnia 19 maja 2014 r., KIO 

846/14, wyrok  z dnia 26 listopada 2013 r., KIO 2629/13). Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że 
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wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego uzupełniania wadliwych czy też niepełnych 

dokumentów oferty. Uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu powinno się odbywać w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

jedynie w drodze procedury opisanej w przepisie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku akceptacji 

możliwości samouzupełniania przez wykonawcę brakujących lub źle pierwotnie złożonych 

dokumentów lub oświadczeń, doprowadzić mogłoby to do prób wielokrotnego uzupełniania takich 

dokumentów lub oświadczeń na tę samą okoliczność, co w świetle orzecznictwa jest 

niedopuszczalne. Ponadto mogłoby to prowadzić do akceptacji sytuacji, w której wykonawcy 

uzupełnialiby dokumenty zawierające błędy nie mając precyzyjnej informacji o tych błędach, która 

powinna zostać wskazana przez zamawiającego w treści wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp (zob. wyrok KIO z 11 lipca 2016 r., KIO 1122/16). 

Ponadto, należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, aby upewnił się, czy 

deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Tak określona należyta staranność 

wymaga od wykonawcy, by składając wymagane oświadczenia lub dokumenty, upewnił się, że to, 

co składa lub wyjaśnia. Wykonawca musi zatem brać pod uwagę konsekwencje jakie go spotkają w 

przypadku niedochowania należytej staranności podczas zastosowania się do wezwania z art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp, a także w okolicznościach opisanych w art. 22a ust. 6 ustawy Pzp. 

 

MUSISZ o tym wiedzieć 

Czy podmiot trzeci w zamówieniu na usługi lub roboty budowlane  
musi być podwykonawcą? 
W wyroku z dnia 8 stycznia 2019 r., KIO 2597/18, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do art. 22a 

ust. 1 i 4 ustawy Pzp, uznała, że ustawodawca w art. 22a ustawy Pzp nie posłużył się pojęciem 

„podwykonawca”. Przepis art. 22a ust. 1 ustawy Pzp dotyczy sytuacji, w której wykonawca, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub 
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Krajowa Izba 

Odwoławcza zgodziła się z odwołującym, iż w kontekście art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z 

którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w praktyce 

udział podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy określony wyżej potencjał najczęściej 

przybierze formę podwykonawstwa. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dostrzec jednak trzeba, 

iż ocena przez zamawiającego realności udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów 

następuje, w szczególności poprzez przedstawienie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 

wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

W wyroku z dnia 20 lipca 2018 r., KIO 1336/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że 

„Nieuprawnionym jest twierdzenie, że dla spełnienia normy art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, koniecznym 

jest, ażeby podmiot udostępniający zasoby występował w charakterze podwykonawcy. Po 

pierwsze, taki wymóg byłby niezgodny z ogólną zasadą wynikającą z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp - że 

dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu można powołać się na zasoby 

podmiotu trzeciego, niezależnie od charakteru stosunków prawnych łączących wykonawcę z tym 

podmiotem. Po drugie, wbrew twierdzeniom Zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza w swym 

orzecznictwie również takiego wymogu nie formułuje. Orzecznictwo Izby akcentuje konieczność 

zapewnienia realnej realizacji zamówienia przez podmiot trzeci. Jednakże realizacja ta nie musi 

oznaczać podwykonawstwa”. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dla udostępnienia zasobu doświadczenia przez 

podmiot trzeci, zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp i orzecznictwem w tym zakresie, koniecznym 

jest wykazanie rzeczywistego dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i realizacja robót przez 

ów podmiot - samodzielna lub wspólnie z wykonawcą. Jak wskazuje TSUE w wyroku C-324/14 „w 

praktyce, jak słusznie zauważyła Komisja Europejska, wydaje się trudne, a wręcz niemożliwe, aby 

wykonawca mógł przewidzieć a priori wszystkie możliwe przypadki wykorzystania zdolności 

innych podmiotów”. Należy zatem uznać, że dopuszczalne jest udzielenie zasobu doświadczenia 

w sytuacji realizacji robót przez podmiot, niezależnie od tego, w jakim charakterze podmiot ów 

będzie roboty realizował, o ile nie uczyni to udostępnienia zasobów pozornym.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu zachodził jednak nietypowy przypadek 

wykorzystania zdolności innego podmiotu, który jest dopuszczalny właśnie wobec braku 
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ustawowego ograniczenia charakteru udziału podmiotów udostępniających zasoby do 

podwykonawstwa. Z.U.H. J. L. zobowiązał się do udzielenia zasobu doświadczenia w formie 

konsultacji i nadzoru wykonywanego przez J. L., którym wykonawca będzie dysponował na 

podstawie umowy o pracę w charakterze brygadzisty. O ile powszechnie w orzecznictwie wskazuje 

się, że „konsultacje i doradztwo” nie mogą stanowić skutecznego udzielenia zasobu 

doświadczenia w odniesieniu do robót budowlanych, o tyle należy zważyć, że w niniejszej sprawie 

nadzór i konsultacje mają być prowadzone przez osobę, która zostanie zatrudniona jako 

brygadzista - i zgodnie z wyjaśnieniami Odwołującego z pisma 17 czerwca 2018 r., będzie ona w tym 

charakterze brała udział w realizacji wszystkich czynności na etapie realizacji zamówienia. Jak 

powołał Odwołujący, czemu nie zaprzeczył Zamawiający, do zadań osób pełniących funkcję 

brygadzisty należy m.in. organizacja i koordynacja podległych pracowników oraz koordynowanie i 

ustalanie robót z kierownictwem. Jest to zbieżne z definicją słowa „brygadzista” ze Słownika 

Języka Polskiego PWN, który definiuje, że brygadzista to „kierownik brygady roboczej”. Nie budzi 

wątpliwości, że nadzór nad osobami fizycznie wykonującymi roboty budowlane oraz udzielanie 

wykonawcy konsultacji „na budowie” jest realną formą udostepnienia doświadczenia, 

zapewniającą rzetelne wykonanie robót. Jednocześnie rzeczony nadzór i konsultacje nie mają 

charakteru fikcyjnego, „papierowego” lub „na telefon”, mają one być wykonywane przez 

brygadzistę biorącego udział w realizacji robót.  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że zgodnie z orzecznictwem „nie są 

wystarczające konsultacje mające polegać na przekazywaniu wiedzy pracownikom wykonawcy, 

gdyż doświadczenie w odniesieniu do robót budowlanych odnosi się nie tylko do praktycznej 

znajomości zagadnienia, ale także do umiejętności reakcji w warunkach zmieniających się 

okoliczności, której nie da się uzyskać w sposób inny, niż uprzednio osobiście wykonując roboty 

(np. wyrok z dnia 20 grudnia 2013 r., KIO 2846/13). Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się w 

niniejszej sprawie - obecność odpowiednio doświadczonego brygadzisty w realizacji robót z 

pewnością gwarantuje odpowiednią reakcję w warunkach zamieniających się okoliczności. Nie 

można zatem stwierdzić, by sposób udostępnienia zasobu był w niniejszej sprawie 

niewystarczający dla uznania, że ma ono charakter realny.” 
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MUSISZ o tym wiedzieć 

Relacja art. 26 ust. 3 do art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 
Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.  

Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 63 

dyrektywy 2014/24/UE. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego 

w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. W takim przypadku 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp odnosi się natomiast do sytuacji, gdy wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości. W takim 

przypadki zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy zarówno oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 
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przeprowadzenia postępowania wykonawcy, który samodzielnie wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jak i wykonawcy, który w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, polega na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

trzecich.  

Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp określa natomiast sposób wykonania obowiązku wynikającego z 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wobec tych wykonawców, którzy polegają na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotu trzeciego. 

Wykonawca, który  polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej podmiotu trzeciego, wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do 

złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu może 

zastąpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami trzecimi lub zobowiązać się do osobistego 

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie stanowi zatem dodatkowego wezwania wykonawcy ponad 

wezwanie określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Do art. 22a ust. 6 ustawy Pzp odnosi się wyrok TSUE z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14, Esaprojekt Sp. z 

o.o. v. Województwo Łódzkie, w którym Trybunał uznał, że art. 2 dyrektywy 2004/18/WE nie stoi na 

przeszkodzie poprawieniu lub uzupełnieniu szczegółów oferty, zwłaszcza jeżeli w sposób 

oczywisty wymaga ona niewielkiego wyjaśnienia lub sprostowania oczywistej omyłki. Trybunał 

zwrócił jednak uwagę, że w tym celu instytucja zamawiająca musi zapewnić, żeby żądanie 

wyjaśnienia oferty nie prowadziło do rezultatu porównywalnego w istocie z przedstawieniem 

przez oferenta nowej oferty. Zdaniem Trybunału, korzystając z przysługującego jej swobodnego 

uznania w zakresie możliwości zwrócenia się do kandydatów o wyjaśnienie ofert, instytucja 

zamawiająca ma obowiązek traktować kandydatów w sposób równy i lojalny, tak by żądania 

wyjaśnień nie można było uznać po zakończeniu procedury wyboru ofert i w świetle jego wyniku za 

nieuzasadnione bardziej lub mniej korzystne traktowanie kandydata lub kandydatów, do których 

żądanie takie skierowano. W konsekwencji w ocenie Trybunału 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 
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Kluczowe dla stanowiska 

Trybunału w tym zakresie jest przekonanie, że dopuszczenie takiej zmiany skutkowałoby poniekąd 

zmianą podmiotową po stronie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Taki 

kierunek rozumowania wskazywał rzecznik generalny w swojej opinii, a Trybunał w wyroku 

podzielił to stanowisko. W sprawie będącej przedmiotem odesłania prejudycjalnego wykonawca 

po upływie terminu składania ofert powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego oraz 

dostarczył zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji zdolności i środków 

niezbędnych do realizacji zamówienia. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej takie 

wyjaśnienia nie są jedynie zwykłym wyjaśnieniem szczegółów lub sprostowaniem oczywistej 

omyłki i stanowią de facto istotną i znaczącą zmianę pierwotnej oferty, przypominającą raczej 

przedstawienie nowej oferty. 

Nieuprawnione jest zatem interpretowanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w świetle wyroku z dnia 10 

października 2013 r., C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

v. Manova A/S, w którym Trybunał stwierdził, że zamawiający może zażądać poprawienia lub 

uzupełnienia w szczegółach informacji przedstawionych w zgłoszeniu, pod warunkiem że dotyczy 

to informacji lub danych, co do których można obiektywnie ustalić, że pochodzą sprzed daty 

upływu terminu zgłoszeń. Wyrok Trybunału z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14, stanowi korektę 

dotychczasowej linii orzeczniczej Trybunału w tym zakresie. Stanowisko wyrażone w wyroku z C-

387/14, zachowuje swoją aktualność również na gruncie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/24/UE oraz 

art. 22a ust. 6 i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

MUSISZ o tym wiedzieć 

Poleganie pośrednie i poleganie bezpośrednie 
Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „Dopuszczalność żądania przez 

zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących 

podmiotu trzeciego”3 „W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę 

 
3 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/dopuszczalnosc-zadania-przez-
zamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-dokumentow-podmiotowych-dotyczacych-podmiotu-trzeciego 
(dostęp: 20 kwietnia 2020 r.) 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/dopuszczalnosc-zadania-przez-zamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-dokumentow-podmiotowych-dotyczacych-podmiotu-trzeciego
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/dopuszczalnosc-zadania-przez-zamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-dokumentow-podmiotowych-dotyczacych-podmiotu-trzeciego
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na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący 

bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) 

wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Przy czym bez 

znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o 

pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd. (…). O przypadkach pośredniego 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozstrzyga natomiast więź prawna 

istniejąca pomiędzy wykonawcą o podmiotem trzecim (…). W takich przypadkach tytułem 

prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób. Przy 

czym ustawa Pzp nie zastrzega żadnych szczególnych wymogów prawnych co do charakteru 

takiego zobowiązania. Oznacza to, iż zobowiązanie takie może wynikać z różnych stosunków 

prawnych łączących wykonawcę z podmiotem trzecim (umowa przedwstępna, umowa o 

podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu 

pracowników w celu wykonywania pracy u wykonawcy itd.). Tak więc z przypadkami pośredniego 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będziemy mieli do czynienia między 

innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji 

zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w 

sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

(spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a 

osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy podmiotem 

trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie 

posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również 

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników 

albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.” 

Powszechnym jest, że wykonawcy nie będąc właścicielami rzeczy dysponują nimi np., jako 

użytkownicy, najemcy, dzierżawcy czy leasingobiorcy. Istnienie takiego stosunku 

zobowiązaniowego, który uprawnia wykonawcę do władania rzeczą, korzystania z niej w sposób 

zgodny z jej przeznaczeniem, używania jej, będzie wystarczające do uznania, że dysponuje nią w 

rozumieniu właściciela  i nie będzie to wówczas dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. 
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W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że dysponowanie polega na realnej możliwości 

skorzystania z rzeczy. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny 

Odwoławczy w wyroku z dnia 8 kwietnia 2011 r., IV Ca180/11, stwierdził że „w obrocie powszechnie 

spotykane jest, że poszczególne podmioty - nie będąc właścicielami rzeczy dysponują nimi 

przykładowo jako użytkownicy, najemcy, dzierżawcy lub też leasingobiorcy. Rzeczy te nie są 

jednak wtedy uznawane za zasoby osób trzecich, gdyż istnienie stosunku zobowiązaniowego 

uprawniającego dany podmiot do posiadania i używania danej rzeczy jest wystarczające do 

uznania, że dysponuje on nią w rozumieniu ustawy Pzp (…)”. Zamawiający zatem zasadnie uznał, 

że w przypadku dysponowania sprzętem na podstawie umowy dzierżawy Wykonawca nie korzysta 

z zasobów podmiotu trzeciego, lecz dysponuje nim bezpośrednio, a zatem nie istnieją podstawy do żądania 

przedłożenia JEDZ dotyczącego dzierżawcy. 

 

 

 

 

Zawarte w opracowaniu teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby 
Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, orzeczeń NSA lub WSA z 

Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej na stronie internetowej www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy 
Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych dostępnej na stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu 

Najwyższego z bazy orzeczeń dostępnej na stronie internetowej www.sn.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.nsa.gov.pl/
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/
http://www.sn.pl/
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KORONAWIRUS  

CZYHA NA CIEBIE 
 

 

 

 

Bądź odpowiedzialny 
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