
II III 
CUPT 

RPW/2662/2019 P 
Data :2@1g-3-25 

CENTRUM UNIJNYCii PRIIIEKIÓW 
TRANSPQRTLP,Ą   ii 

 

20191  -03- 2 5 
12G62/2  

  

 

451)  L.dz. 
Eweliim Hałas  

URZĄD ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH 
Departament Prawny 

UZP/DP/026/128( 3 )/19/M0 
KW-9,,6 04/6  

Warszawa, dnia X0.0. 2019 r. 

Pan 

Piotr Lipiec 

wz. Dyrektora 

Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych 

W odpowiedzi na pismo dnia 12 lutego 2019 r., znak: DK-KKII.072.4.2019 (1.P0), 

dotyczące interpretacji przepisu art. 22a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), zwanej dalej „ustawą  Pzp", 

uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Stosownie do treści art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a 

ust. 1 ustawy Pzp, 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 

wart. 22a ust. 1. 

Przepis ten określa działania zamawiającego względem wykonawcy, w sytuacji gdy 

zgłoszony przez niego podmiot trzeci, na zasoby którego wykonawca się  powołuje, nie 

potwierdził  dysponowania niezbędnym zasobem lub nie potwierdził  braku podstaw do 

wykluczenia. Działania zamawiającego w tym przedmiocie polegają  na obligatoryjnym 

zażądaniu od wykonawcy, aby w sytuacji, gdy zgłoszony przez niego podmiot trzeci nie 

wykazał  posiadania zasobu lub braku podstaw do wykluczenia — samodzielnie wykazał  ten 

zasób lub zastąpił  ten podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami. 



Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp stanowi wdrożenie do krajowego porządku prawnego 

regulacji art. 63 ust. 1 akapit 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień  publicznych, uchylającej dyrektywę  2004/18/VVE. 
Regulacja ta określa zasadę, że instytucja zamawiająca wymaga, by wykonawca zastąpił  
podmiot, który nie spełnia stosownego kryterium kwalifikacji lub wobec którego istnieją  
obowiązkowe podstawy wykluczenia. Zauważyć  należy, iż  art. 63 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 

2014/24/UE nie wskazuje sposobu zastąpienia podmiotu trzeciego. W świetle tak 

ukształtowanego przepisu, za dopuszczalne uznać  należy prawo wykonawcy do 

samodzielnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nawet jeśli składając 

ofertę/ wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamierzał  korzystać  z 

udostępnionych zasobów podmiotu trzeciego. Jednocześnie, nie sposób odmówić  wykonawcy 

prawa do zastąpienia podmiotu trzeciego innym podmiotem lub podmiotami, gdy zgłoszony 

przez niego podmiot trzeci nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, które miałyby być  z 

jego pomocą  spełnione lub zachodzą  wobec niego podstawy wykluczenia. Zastąpienie 

podmiotu trzeciego innym podmiotem (podmiotami) nie stanowi zmiany sposobu wykonania 

zamówienia, jeżeli wykonawca już  w ofercie deklarował, że będzie polegał  na zasobach 

podmiotu trzeciego. W takim przypadku dochodzi do zmiany personalnej podmiotu trzeciego, 

która nie może być  traktowana jako istotna i znaczna zmiana pierwotnej oferty, czy też  
przedstawienie przez wykonawcę  nowej oferty. Uwzględniając powyższe, przyjąć  należy, iż  w 

świetle art. 63 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 2014/24/UE, dopuszczalna jest również  zmiana 

podmiotu trzeciego na inny podmiot (podmioty), o ile na taki sposób wykazywania warunków 

udziału w postępowaniu wykonawca powoływał  się  już  pierwotnie w ofercie. 

Z odmienną  sytuacją  mielibyśmy do czynienia, gdyby wykonawca w celu potwierdzenia 

spełnienia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w momencie składania oferty 

opierał  się  jedynie na własnych zdolnościach i w przypadku ustalenia, że przedłożone przez 

niego oświadczenia i dokumenty nie potwierdzają  spełnienia tego warunku, chciałaby 

wykazywać  jego spełnienie przy pomocy podmiotu trzeciego (tzn. dokonać  uzupełnienia na 

wezwanie zamawiającego dokumentów podmiotów trzecich). Jak wynika z wykładni przyjętej 

w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. C-387/14 ws. 

Esaprojekt Sp. z o.o. p-ko Województwu Łódzkiemu, ECLI:EU:C:2017:338, wykonawca, który 

w momencie składania ofert opiera się  jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony 

do powoływania się  na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśnień  i uzupełniania 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zdaniem TSUE, 

takie uzupełnienie dokumentów ma bezpośredni wpływ na kluczowe elementy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż  warunkuje samą  tożsamość  wykonawcy, któremu 

zostanie udzielone zamówienie, oraz na wynik weryfikacji zdolności tego wykonawcy, a zatem 

jego zdolności do zrealizowania zamówienia. Z tego względu, dopuszczenie takiej możliwości, 



vicz 
rawny Bog 

4. 

w ocenie Trybunału, skutkowałoby poniekąd zmianą  podmiotową  po stronie wykonawcy 

ubiegającego się  o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji istotną  zmianą  pierwotnej oferty, 

przypominającą  raczej przedstawienie nowej oferty. Gdyby więc zamawiający dopuścił, by 

dany wykonawca złożył  omawiane dokumenty w celu uzupełnienia swej pierwotnej oferty, w 

sposób nieuzasadniony potraktowałby tego wykonawcę  korzystniej w stosunku do innych 

kandydatów i tym samym naruszyłby zasady równego i niedyskryminacyjnego traktowania 

wykonawców, a także wynikający z nich obowiązek przejrzystości. 

W związku z powyższym, uznać  należy, iż  dyspozycja art. 22a ust. 6 ustawy Pzp 

pozwala wykonawcy - w sytuacji gdy podmiot trzeci nie spełnia warunków udziału lub podlega 

wykluczeniu - dokonać  zmiany zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo 

wykazać  spełnienie warunku samodzielnie własnym potencjałem, jednakże wyłącznie w 

sytuacji, gdy na etapie składania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), 

wykonawca opierał  się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. Zastąpienie 

przez wykonawcę  podmiotu trzeciego w tak określonych warunkach nie może być  traktowane 

jako istotna i znaczna zmiana pierwotnej oferty w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia, ani też  przedstawienie przez wykonawcę  nowej oferty. 
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