
Mamy do czynienia z jednym 
zamówieniem składającym się 
z części czy też z oddzielnymi 
zamówieniami?

Art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień pub-

licznych zabrania zamawiającemu dzielenia

zamówienia na części lub zaniżania jego

wartości w celu uniknięcia stosowania prze-

pisów ustawy. W wypadku dostaw i usług

ustawa nie tworzy czytelnych reguł pozwa-

lających na ustalenie, czy mamy do czynie-

nia z częścią większego zamówienia, czy też

z odrębnym zamówieniem. W odniesieniu

do dostaw i usług powtarzających się okre-

sowo art. 34 ust. 1 nakazuje sumować war-

tość zamówień tego samego rodzaju. 

Problem polega na tym, że ustawa nie de-

finiuje pojęcia „rodzaj zamówienia”. Nie wy-

stępuje ono również we Wspólnym Słow-

niku Zamówień – klasyfikacji zamówień

publicznych. Pozostałe dostawy i usługi

podlegają ogólnym zasadom ustalania war-

tości. Zgodnie z art. 32 ust. 4, zamawiający

udzielając zamówienia w częściach, z któ-

rych każda stanowi przedmiot odrębnego

postępowania, musi traktować jako wartość

zamówienia łączną wartość poszczególnych

części. Podobnie art. 32 ust. 1 nakazuje usta-

lać wartość zamówienia z należytą staran-

nością. Z przepisów tych nie wynika kon-

kretny sposób szacowania wartości i oceny,

co jest częścią, a co odrębnym zamówie-

niem; wszystko zależy od interpretacji. 

Trochę łatwiej jest w wypadku robót bu-

dowlanych, ale i tu czasem niezbędne staje

się sięganie do orzecznictwa ETS. Niepre-

cyzyjne reguły ustalania wartości zamó-

wienia i ustalania, co jest częścią zamówie-

nia, a co odrębnym zamówieniem, są szcze-

gólnie niebezpieczne w kontekście ograni-

czenia możliwości wnoszenia odwołań do

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ze

względu na wartość zamówienia.

Według UZP, jeżeli obiekt budowlany bę-

dzie budowany częściami lub etapami, a owe

części będą przedmiotem odrębnych zamó-

wień, wartością szacunkową zamówienia jest

suma wartości szacunkowych poszczegól-

nych części. UZP przytacza też orzeczenie

ETS z 5.10.2000 r. w sprawie C-16/98. Zda-

niem Europejskiego Trybunału Sprawiedli-

wości w odniesieniu do robót budowlanych

kwestia, czy mamy do czynienia z jednym za-

mówieniem (składającym się z części), czy też

z wieloma odrębnymi zamówieniami, musi

być rozstrzygnięta w świetle funkcji ekono-

micznej i technicznej, jakie ma spełnić wy-

nik prac budowlanych. Zatem budowa sieci

przesyłowej dla energii elektrycznej i bu-

dowa systemu oświetlenia ulic są odrębnymi

zamówieniami, mimo tej samej lokalizacji

i tego samego czasu realizacji, ponieważ

obiekty, które powstaną w wyniku tych prac,

pełnią odrębne funkcje techniczne i ekono-

miczne. Z kolei podział inwestycji dotyczą-

cej rozbudowy jednej sieci przesyłowej ener-

gii elektrycznej na odrębne, ale udzielane w

tym samym czasie przez jednego zamawia-

jącego zamówienia zlokalizowane w róż-

nych, ale sąsiadujących ze sobą miejscach –

jest sztucznym i niedozwolonym podziałem

zamówienia pod pretekstem powodów geo-

graficznych i technicznych. Natomiast nie

można żądać agregowania różnych zamó-

wień dotyczących rozbudowy oświetlenia

w różnych gminach w obrębie jednego de-

partamentu (jednostka podziału administ-

racyjnegi). Mimo iż te obiekty spełniają taką

samą funkcję techniczną i ekonomiczną, to

nie można stwierdzić, by stanowiły całość

mającą wspólną funkcję ekonomiczną i tech-

niczną („Zamówienia publiczne w Unii Eu-

ropejskiej”, Warszawa, 2001, s. 47-48).

Zdaniem UZP, o tym, czy mamy do czy-

nienia z odrębnymi zamówieniami, czy

z jednym zamówieniem, decyduje tożsa-

mość przedmiotowa zamówień. Przy jej

ustalaniu należy brać pod uwagę przezna-

czenie zamawianych dostaw lub usług (czy

jest takie samo lub podobne, czy też nie)

oraz ich dostępność u jednego wykonawcy.

Jeżeli udzielane zamówienia mają to samo

lub podobne przeznaczenie (np. papier do

drukowania, kserowania, materiały biu-

rowe) oraz dodatkowo istnieje możliwość

uzyskania ich u jednego wykonawcy, za-

mawiający powinien rozważyć, czy nie

mamy w tym przypadku do czynienia z jed-

nym zamówieniem, ale udzielanym

np. w częściach. W tej sytuacji jesteśmy zo-

bowiązani do zsumowania wartości tych za-

mówień (A.Gawrońska-Baran, „Protokoły,

umowy i inne problemy, Zamówienia pub-

liczne”, „Doradca”, nr 12/2006). 

„Przy założeniu, że zamawiający oszaco-

wał wartość zamówienia na początku roku

z należytą starannością, w sytuacji, gdy
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obejmujący tylko wąski wycinek problematyki, pomoże poruszać się w gąszczu
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Czy dozwolone jest określanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych? Prezentujemy pierwszą część omówienia wybranych 

zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu 

dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości 

w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

Ale na przykład w wypadku dostaw i usług 

ustawa nie tworzy czytelnych reguł
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w trakcie roku pojawi się nieprzewidziana

wcześniej potrzeba dokupienia jakiegoś ar-

tykułu lub usługi, w opinii UZP, będziemy

mieli do czynienia z nowym, odrębnym za-

mówieniem, którego wartość obliczyć na-

leży właściwie do jego zakresu. Prawidło-

wość podjętych decyzji należy uzależnić od

tego, czy zamawiający dochował należytej

staranności przy szacowaniu pierwszego za-

mówienia i dokonywać oceny pod kątem

art. 32 ust. 2 ustawy, który zakazuje dziele-

nia zamówienia na części” (M. Sadecki, „Sza-

cowanie wartości zamówienia na dostawy

i usługi powtarzające się okresowo”, Infor-

mator UZP Nr 5–6/2004, www.uzp.gov.pl).

Zdaniem autora, w przypadku zasadniczych

wątpliwości – czy mamy do czynienia z czę-

ścią większego zamówienia, czy z odręb-

nym zamówieniem – bezpiecznym rozwią-

zaniem jest przeprowadzenie jednego po-

stępowania o udzielenie zamówienia pub-

licznego z dopuszczeniem możliwości skła-

dania ofert częściowych. Zamawiający

unika zarzutów zarówno o dzielenie zamó-

wienia mające na celu obejście ustawy, jak

i o utrudnianie uczciwej konkurencji (w do-

stępie do zamówienia dla małych firm) po-

przez sztuczne łączenie małych zamówień.

Pewne udogodnienie dla zamawiających

wprowadza nowelizacja ustawy Prawo za-

mówień publicznych z 4 września 2008 r.,

która weszła w życie 24 października 2008 r.

Zgodnie z art. 6a, w wypadku zamówień

udzielanych w częściach, do udzielenia za-

mówienia na daną część zamawiający może

stosować przepisy właściwe dla wartości tej

części zamówienia, jeżeli jej wartość jest

mniejsza niż wyrażona w złotych równo-

wartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub

usług oraz 1 mln euro dla robót budowla-

nych, pod warunkiem, że łączna wartość

tych części wynosi nie więcej niż 20% war-

tości zamówienia.

Kiedy można opisywać 
przedmiot zamówienia 
z użyciem znaków 
towarowych?

Art. 29 ust. 3 ustawy zabrania określania

przedmiotu zamówienia przez wskazanie

znaków towarowych, patentów lub pocho-

dzenia. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy

wskazanie znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia jest uzasadnione specy-

fiką przedmiotu zamówienia i zamawiający

nie może opisać przedmiotu zamówienia

za pomocą dostatecznie dokładnych okre-

śleń. Powyższe przesłanki nie powinny być

interpretowane rozszerzająco, gdyż są wy-

jątkami. Wskazaniu znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia muszą towa-

rzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

Równoważność w tym wypadku oznacza,

że przedmiot zamówienia zaoferowany

przez wykonawcę posiada wszystkie cechy

techniczne i jakościowe przedmiotu okre-

ślonego przez zamawiającego, a różni się

od niego znakiem towarowym, patentem

lub pochodzeniem. W orzecznictwie wyra-

żano pogląd, zgodnie z którym dopuszcza-

jąc składanie ofert równoważnych, zama-

wiający nie może poprzestać na wskazaniu

znaku towarowego, patentu lub pocho-

dzenia, lecz zobowiązany jest precyzyjnie

określić parametry techniczne i wymogi ja-

kościowe tych ofert, ponieważ bez tego nie

istnieje możliwość ich porównania. Według

UZP, wskazanie przez zamawiającego kon-

kretnego produktu bez określenia para-

metrów, po których spełnieniu produkt zo-

stanie uznany za równoważny, narusza nie

tylko art. 29 ustawy, lecz także zasadę rów-

nego traktowania wykonawców i zachowa-

nia uczciwej konkurencji. Zniechęca bo-

wiem do udziału w postępowaniu wyko-

nawców oferujących produkty innych 

marek („Opis przedmiotu zamówienia”,

www.uzp.gov.pl). Pogląd ten znajduje opar-

cie w orzecznictwie.

Marcin Płużański
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