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Nowelizacja prawa zamówień publicznych w kontekście dostosowywania się do prawa UE 

13 marca 2013 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Nowelizacja prawa zamówień publicznych w kontekście 
dostosowywania się do prawa UE. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan ANDRZEJ 
ŁUKASZEWICZ. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Od 1989 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach 
samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze 
strony zamawiających, jak i wykonawców. 
 
[Główny]: kj wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień 
publicznych. Prowadzi stałą współpracę z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem Wiedza i 
Praktyka. 
 
[Główny]: Waldek wszedł o godz. 10:01 
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[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Jest wykładowcą studiów podyplomowych Politechniki 
Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno–Prywatne), Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach 
sektora finansów publicznych). 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Od 2007 roku prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z 
zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Jest 
doktorantem Politechniki Poznańskiej w specjalizacji zamówienia publiczne. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Na wstępie spotkania proszę Pana Eksperta o komentarz jakie 
istotne zmiany wniosła znowelizowana Ustawa o PZP? 
 
[Główny]: Kazio wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: Franek wszedł o godz. 10:03 
 
[Główny]: zamawiający wszedł o godz. 10:03 
 
[Główny]: xyz wszedł o godz. 10:04 
 
[Główny]: Tosia wszedł o godz. 10:04 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Obecnie czekamy na odpowiedz dotyczącą jakie istotne zmiany 
wniosła znowelizowana Ustawa o PZP? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:05: Witam Państwa serdecznie , obowiązująca od 20 lutego br. 
nowelizacja wprowadziła zmiany, które możemy podzielić na trzy grupy tj. dotyczące zamawiającego 
klasycznego, sektorowego oraz zamawiającego udzielającego zamówień w zakresie obronności. Dla 
zamawiających wymienionych powyżej będą to zmiany definicyjne , np. dot. robót budowlanych, 
nowa przesłanka wykluczenia z art. 24, pojęcie grupy kapitałowej czy też dialog techniczny.> 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Główny]: fiubździu wszedł o godz. 10:06 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:06: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[nick] 10:07: pytanie: W kontekście nowego zapisu dotyczącego przedkładania  wraz z wnioskiem lub 
ofertą, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Dokument ten nie 
został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i form dokumentów jakich może żądać 
zamawiający. W związku z tym czy informacja taka powinna posiadać wyłącznie formę oryginału lub 
kopii notarialnej? 
 
[Główny]: Agusto wszedł o godz. 10:08 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 10:08 
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[Główny]: Księgowy  wszedł o godz. 10:08 
 
[Zagubiony] 10:08: Czy przy zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego należy 
sporządzać umowę? Nawet jeśli wartość zamówienia wynosi ok 500zł? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:09: Obecnie mamy dwa pytania oczekujące od [nick]  i [Zagubiony] . 
 
[nick] 10:10: Czy brak informacji o przynależności do grupy kapitałowej w ofercie wykonawcy 
powoduje konieczność wykluczenia go z postępowania jeśli faktycznie wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej (np.: wykonawca jest osobą fizyczną i siłą rzeczy nie należy do grupy kapitałowej). 
 
[Główny]: Agusto wyszedł o godz. 10:10 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:12: Mamy aktualnie trzy zapytania oczekujące od [nick]  i [Zagubiony] 
i  [nick] . Proszę o chwilowe niezadawanie pytań. 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:12: Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Dokument nie jest wymieniony w treści 
rozporządzenia, tak więc powinien być złożony w oryginale. Kopia potwierdzona notarialnie dotyczy 
jedynie dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:13: Pytanie oczekujące na odpowiedź to: [Zagubiony] 10:08: Czy przy 
zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego należy sporządzać umowę? Nawet jeśli 
wartość zamówienia wynosi ok. 500zł? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:15: Jeżeli zostało to określone w regulaminie wewnętrznym 
zamawiającego, to tak. Jeżeli regulamin zamówień poniżej 14 tys. euro tego nie reguluje, nie ma 
takiej konieczności > 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:15: Pytanie oczekujące na odpowiedz to: [nick] 10:10: Czy brak 
informacji o przynależności do grupy kapitałowej w ofercie wykonawcy powoduje konieczność 
wykluczenia go z postępowania, jeśli faktycznie wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (np.: 
wykonawca jest osobą fizyczną i siłą rzeczy nie należy do grupy kapitałowej). 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:17: Informacja dot. grupy kapitałowej jest wymagana ustawą i 
jako taka powinna być złożona w ofercie przetargowej, nawet jeżeli dotyczy wykonawcy, który nie 
jest przedsiębiorcą. Brak tego dokumentu powinien być uzupełniony na podstawie art.26.3 Pzp. > 
dej us[Moderator - Anna Izbińska] 10:18: Nie mamy już pytań oczekujących, zatem zapraszam 
Państwa do zadawania pytań. 
 
[Buźka] 10:18: Dzień dobry, czy jest możliwa zmiana umowy w sytuacji, gdy w umowie była źle 
podana stawka podatku VAT? 
 
[nick] 10:19: Pytanie dotyczy przedkładania przez wykonawców wraz z ofertą informacji banku  lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w celu potwierdzenia posiadania określonych 
środków. Czy potwierdzeniem takim- a więc informacją banku może być prosty wydruk ze strony 
internetowej banku, w którym wykonawca posiada rachunek?? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:20: Jeżeli w ofercie przetargowej był niewłaściwa stawka VAT to 
oferta ta podlegała odrzuceniu ( błąd w obliczeniu ceny) , jeżeli w umowie pojawił sie taki błąd to 
możliwa będzie jego korekta bez zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy brutto. > 
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[Buźka] 10:20: Dziękuję za odp. 
 
[Główny]: Zagubiony wyszedł o godz. 10:20 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:21: Pytanie oczekujące: [nick] 10:19: Pytanie dotyczy przedkładania 
przez wykonawców wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej w celu potwierdzenia posiadania określonych środków. Czy potwierdzeniem takim- a 
więc informacją banku może być prosty wydruk ze strony internetowej banku, w którym wykonawca 
posiada rachunek?? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:23: Informacja banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej , są to dokumenty "obce" sporządzone wyłącznie przez wymienione wcześniej instytucje. 
Informacja taka musi być potwierdzona przez bank. Zmiana w treści rozporządzenia usunęła zapis 
"...w którym wykonawca posiada rachunek...”> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:24: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Główny]: Moderator wyszedł o godz. 10:24 
 
[Franek] 10:24: Witam, czy jest zgodne z  przepisami PZP zorganizowanie spotkania zamawiającego z 
Wykonawcą kilka dni przed podpisaniem umowy? 
 
[Główny]: moderator wszedł o godz. 10:26 
 
[xyz] 10:26: Czy firma podwykonawcza może użyczyć Wykonawcy sprawozdanie finansowe? W SIWZ 
zawarty jest wymóg, że trzeba posiadać obrót z ostatnich 3 lat, którego Wykonawca nie posiada i 
chciałby posłużyć się obrotem firmy podwykonawczej. Czy można? W ostateczności pozostaje 
utworzenie konsorcjum. 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:26: Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji 
wynikając z art.7 Pzp ma zastosowania szczególnie w przypadku przygotowania i prowadzenia 
postępowania. Co do zasady postępowanie kończy sie z chwilą przesłania wyników postępowania 
wykonawcom. Tak więc czynność wskazana w zapytaniu jest możliwa do realizacji. > 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:28: mamy dwa pytania oczekujące od: [Franek]  i [xyz] . Proszę 
chwilowo o wstrzymanie się z zadawaniem pytań. 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:31: W tej kwestii głosy są podzielone, wykładnia wynikająca z 
Dyrektywy informuje, że dysponowanie potencjałem podmiotów trzecich w zakresie sytuacji 
finansowej i ekonomicznej jest możliwe. Informacje na ten temat mamy w art. 26 .2c Pzp. 
Pamiętajmy, że podmiot trzeci musi złożyć odpowiednie oświadczenie> 
 
[Główny]: dąb wszedł o godz. 10:32 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:32: Nie mamy pytań oczekujących. Ekspert udzielił już odpowiedzi 
internaucie [Franek], zatem zapraszam do dyskusji. 
 
[nick] 10:32: Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy mówi tylko o wykluczeniu, jeśli złożą oferty dwa podmioty z 
tej samej grupy kapitałowej. Czy w przypadku jednej oferty w postępowaniu złożonej przez 
wykonawcę, który nie przedłożył informacji o przynależności do grupy kapitałowej - powoduje 
również konieczność wykluczenia? 
 
[Główny]: kj wyszedł o godz. 10:33 
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[Waldek] 10:34: Witam, ja tak trochę z innej beczki, proszę mi powiedzieć, dlaczego tak często 
musimy wybierać najtańszego wykonawcę, gdzie tu sens i logika, przecież przeważnie to co najtańsze 
to gorszej jakości i trwałości, czy instytucje dla świętego spokoju wybierając najtańszego, chcą mieć 
spokój, a że za dwa, trzy lata trzeba coś poprawiać to już inna sprawa, dla mnie PZP to nieżyciowa 
ustawa. 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:34: Jeżeli nie przedłoży informacji, tj. Zamawiający wyklucza z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, 
który nie złożył listy, o  której mowa w art. 26 ust. 2d. > 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:35: Obecnie Ekspert odpowiada na zapytanie od [Waldek]. 
 
[nick] 10:36: Czy wydruk KRS z platformy Ministerstwa Sprawiedliwości należy potwierdzać za 
zgodność z oryginałem? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:38: Pytania oczekujące na odpowiedz od: [Waldek] i [nick]. Proszę 
chwilowo wstrzymać się z zadawaniem pytań. 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:38: Państwa głos w temacie najniższej ceny jest zasadny, ale 
proszę zwrócić uwagę, że jednak zamawiający jako prowadzący postępowanie może ustanowić 
warunki udziału w odpowiedni sposób ( nie naruszając art.7 Pzp) oraz opisać kryteria oceny ofert inne 
niż cena. Wszystko zależy od chęci i umiejętności. Z drugiej strony różne praktyki kontrolujących w 
zakresie kryteriów pozacenowych zniechęcają do ich stosowania.> 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:40: Jeżeli jest to wydruk z centralnej informacji KRS i jest 
opatrzony logiem strony to nie wymaga on żadnego potwierdzenia, jest wydrukiem dokumentu 
elektronicznego i traktowany jest ja oryginał. > 
 
[Tosia] 10:41: Czy ochrona patentowa podlega przepisom ustawy Pzp? Czy też nie stosuje się do niej 
tych przepisów na podstawie art. 4 pkt. 6 ustawy Pzp? 
 
[zamawiający] 10:43: Czy w postępowaniach dotyczących wyboru wykonawcy usług poligraficznych 
można wybrać kryteria inne niż cena - jako dodatkowe? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:45: Obecnie Ekspert odpowiada na pytanie od [Tosia] 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:46: Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP 
pobierane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat 
związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków 
towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); 
zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r., które weszło w życie 26 marca 
2008 r. Ochrona patentowa nie będzie przedmiotem zamówienia realizowanym na podstawie Pzp. 
Art. 4 pkt.6  będzie miał tutaj zastosowanie. > 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:49: W każdym postępowaniu zamawiający może konstruować 
kryteria oceny ofert o charakterze pozacenowym. Istotne jest dobranie takiego kryterium , które 
pozwoli zamawiającemu premiować ten element , który jest dla niego korzystny.> 
 
[dąb] 10:50: Witam, jaką dokumentację dotycząca opisu przedmiotu zamówienia muszę dołączyć do 
SIWZ w postępowaniu na roboty budowlane dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej? 
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[nick] 10:50: Jeżeli zamawiający realizuje kilka projektów unijnych, których kwota w budżecie wynosi 
przykładowo 80 000 zł, czy w takiej sytuacji kwoty z budżetu projektu należy utożsamiać z wartością 
szacunkową zamówień pub. realizowanych w ramach projektów, czy też należy oszacować każde 
zamówienie wówczas kiedy znany jest opis przedmiotu zamówienia każdej usługi? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:51: Mamy dwa pytania oczekujące od: [dąb]  i [nick]. Proszę chwilowo 
o wstrzymanie się z zadawaniem pytań. 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:54: Po pierwsze należy zidentyfikować czy wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej klasyfikowana jest jako robota budowlana. Od 20 lutego br. mamy nową 
definicję robót budowlanych, która odnosi się do treści rozporządzenia w sprawie wykazu robót 
budowlanych lub do pojęcia obiektu budowlanego.  Opis przedmiotu zamówienia składa się z 
dokumentacji projektowej oraz przedmiaru. Dokumentacja projektowa to : projekt budowlany, 
projekt wykonawczy i specyfikacji techniczna wykonania i  odbioru robót.> 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 10:56: Bardzo proszę o powtórzenie pytania internautów DĄB i NICK. 
 
[zamawiający] 10:56: zamawiający planuje wynająć sale na szkolenia. na ten cel przeznacza więcej niż 
14 000 euro. Czy konieczne jest zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 10:56: Jeżeli jest znana całkowita wartość szacunkowa zamówienia 
zgodnie z projektem to należy ją uwzględnić dla całego okresu realizacji projektu i wszcząć 
postępowanie w takim progu, jaka jest wartość całego projektu. Można udzielić zamówień w 
częściach w ramach projektu, z tym, że dla każdej części będą miały zastosowanie zasady adekwatne 
do łącznej ich wartości.>  
 
[Główny]: Zbychu wszedł o godz. 10:57 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 10:58: Ekspert udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez internautę 
„dąb”. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 10:59: Obecnie Ekspert pracuje nad zapytaniem od [zamawiający] 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:00: Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 14 tys. 
euro zamówienia zastosowanie będą miały przepisy ustawy dot. przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego. Możliwe jest także zastosowanie zapytania ocenę ale należy zwrócić uwagę na 
przesłanki.> 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:00: Bardzo Państwa przepraszam za problemy techniczne. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:00: Mam nadzieję, że dalsza część czatu przebiegnie bez większych 
problemów. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:02: Dodam tylko, że właśnie upłynęła pierwsza godzina naszego 
spotkania.  Zapraszam do rozmowy. 
 
[nick] 11:02: Czy w kontekście nowelizacji, która weszła w życie z dniem 20.02.2013r - w rocznym 
sprawozdaniu przekazywanym do UZP należy ujmować również zamówienia udzielone na podstawie 
art. 4 pkt. 8? 
 
[zamawiający] 11:04: Zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 18 czerwca 1992r. (92/50/EWG) na usługi 
najmu itd. w odniesieniu do nieruchomości ustawy pzp nie stosuje się. Jak to sie ma do zadanego 
wcześniej pytania? Czy najem nie jest wyłączony spod reżimu pzp? 
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[Moderator -Anna Izbińska] 11:04: Mamy dwa pytania oczekujące od: [nick]  i [zamawiający] 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:05: W kwestii sprawozdania rocznego za 2013 teoretycznie 
pojawił sie obowiązek sprawozdawczy, nie mamy na dzień dzisiejszy narzędzi i wytycznych co do 
zakresu żądanych informacji, bo zamówienia poniżej 14 tys. to zamówienia od 0,01 zł do ponad 57 
tys. zł. > 
 
[nick] 11:07: Czy zlecenie bezumowne dotyczące przykładowo zakupu usług poligraficznych na kwotę 
30.000 zł jest również zamówieniem publicznym (zlecenie wydane przez zamawiającego w 
rozumieniu ustawy). Pytanie w kontekście ustawowej definicji zamówienia publicznego (zamówienia 
publiczne to umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą...)? 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:07: Obecnie Ekspert odpowiada na zapytanie od: [zamawiający] 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:10: Pytanie oczekujące na odpowiedz od [nick] 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:13: Nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do 
nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu wyłączone jest z ustawy Pzp. Jeżeli będzie to 
wyłącznie najem, o którym mowa w Pzp to nie stosujemy ustawy,  jeżeli natomiast towarzyszyć będą 
temu inne usługi, np. catering, obsługa kelnerska itp. to mamy do czynienia z ustawą Pzp. 
Szczegółowa Analiza tematu zostanie przygotowana po zakończeniu  Czatu. > 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:15: Jeżeli nie dochodzi do zapłaty za umowę, której przedmiotem 
jest dostawa, usługa lub robota budowlana nie mają zastosowania przepisy Pzp.  Odpłatność nie 
dotyczy wyłącznie świadczenia pieniężnego - może być to świadczenie niepieniężne.> 
 
[zamawiający] 11:16: Dziękuję. Właśnie problem w tym, że tu mamy do czynienia wyłącznie z 
najmem - bez usług dodatkowych. 
 
[nick] 11:20: Czy kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z kilku budynków (z których każdy 
jest osobnym obiektem mogącym spełniać samodzielną funkcję) stanowi "jedną robotę budowlaną" 
w rozumieniu ustawy i należy go oszacować łącznie? 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:20: Szanowni Państwo, zapraszam do dyskusji. 
 
[xyz] 11:24: Została złożona oferta w postępowaniu, w której Wykonawca polega na zasobach 
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia – wartość oferty xxx PLN brutto. Podmiot, 
który udostępnił temu Wykonawcy swoje zasoby również złożył ofertę w tym samym przetargu- 
wartość oferty o wiele niższa niż mowa wyżej. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna,  kiedy dwoje 
Wykonawców bierze udział w tym samym przetargu? Czy nie stanowi to czynu nieuczciwej 
konkurencji? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:25: Proszę zwrócić uwagę na nową definicje robót budowlanych, 
gdzie odnosimy się do obiektu budowlanego. Teoretycznie, jeżeli każdy z obiektów jest 
samodzielnym obiektem budowlanym spełniającym samodzielna funkcję to nie ma podstaw do 
sumowania ich wartości w "jednej robocie budowlanej", jednak jeżeli planujemy prace dotyczące 
kilku obiektów budowlanych i są one objęte jedną dokumentacją projektową (opis przedmiotu 
zamówienia) to zgodnie z komentarzami,  należałoby udzielić zamówienia łącznie. > 
 
[Główny]: Waldek wyszedł o godz. 11:28 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:28: Ekspert obecnie odpowiada na zapytanie od [xyz] 
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[nick] 11:28: Czy w takim przypadku możliwe jest zastosowanie dialogu konkurencyjnego? (jest 
opracowany program funkcjonalno użytkowy) 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:30: Tutaj rozbijamy się właśnie o definicję wykonawcy. W 
pierwszej ofercie wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego. W drugiej ofercie podmiot 
ten jest już wykonawcą składającym ofertę samodzielnie. Nie możemy stwierdzić, że doszło do 
złożenia dwóch ofert przez tego samego wykonawcę oraz w czynie nieuczciwej konkurencji. Sytuacja 
jest zgodna z prawem. > 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:33: Obecnie Ekspert odpowiada na zapytanie od [nick] 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:37: Przepraszam, moja wiadomość do Państwa minęła się z 
odpowiedzią Eksperta. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:38: Pozostało niewiele ponad pół godziny. Zapraszam zatem do 
zadawania pytań. 
 
[Zbigniew] 11:40: Witam! Czy Pana zdaniem, niezgodnym z zapisami ustawy pzp jest ustalenie kilku 
terminów składania i otwarcia ofert w kilku częściach jednego postępowania? Myślę o procedurze 
przetargu ograniczonego. 
 
[Zbychu] 11:41: Witam, miałbym pytanie czy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom zamawiającego, można zażądać zgodnie z Rozporządzeniem - próbek. Czy 
tylko na dzień składania ofert i nie później? Czy można doprecyzować zapisem w SIWZ, że w 
przypadku wątpliwości w celu oceny poproszę o złożenie próbki? 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:42: Mamy dwa zapytania oczekujące od: [Zbigniew]  i [Zbychu] 
 
[nick] 11:46: Czy prezes spółki z o.o. który podpisał ofertę spółki złożoną w danym postępowaniu 
może podpisać (jako członek zarządu innej niezależnej spółki z o. o.) drugą ofertę w postępowaniu 
(nie jako właściciel ale jako prezes i członek zarządu). Czy potraktować należy taką sytuację jako czyn 
nieuczciwej konkurencji? 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:47: W praktyce zamawiający wykorzystują takie zapisy w SIWZ, 
ale czy  to jest zgodne z przepisami? Warunek musi być potwierdzony na dzień składania ofert, 
próbka jest składana jako potwierdzenie spełniania warunków, tak więc powinna być złożona w 
terminie. Jeżeli nie zostanie złożona w terminie, zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę 
do jej uzupełnienia. Żądanie próbki nie może być warunkowane w SIWZ.> 
 
[Zbychu] 11:49: Dziękuje za odpowiedź. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:50: Pytanie oczekujące na odpowiedz od [nick] 
 
[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:50: Jeżeli są to odrębne podmioty to mamy do czynienia z 
dwoma różnymi wykonawcami, mimo wskazanych w zapytaniu "powiązań" nie możemy potraktować 
sytuacji jako czyn nieuczciwej konkurencji> 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:51: Nie mamy już pytań oczekujących ;-) 
 
[nick] 11:51: A jeśli mamy pewność, że prezes zna obydwie ceny ofert tych spółek? 
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[EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz] 11:54: Rozumiem problem, ale należałoby to udowodnić. 
Przypominam, że zastosowanie przesłanki art. 89. odrzucenia oferty wymaga wskazania podstawy 
prawnej (co nie jest problemem) oraz uzasadnienia faktycznego, co będzie problematyczne. Tak czy 
inaczej należy "udowodnić" wykonawcy czyn nieuczciwej konkurencji.> 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:55: Pozostało nam 5 minut. 
 
[nick] 11:55: A czy spełnia to przesłanki działania na szkodę spółki ? 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 11:55: Mamy czas na maksymalnie dwa zapytania. 
 
[Główny]: EKSPERT - Andrzej Łukaszewicz wyszedł o godz. 11:58 
 
[EKSPERT- Andrzej Łukaszewicz ] 12:00: Moim zdaniem należałoby udowodnić, że to działanie jest 
działaniem na niekorzyść spółki. W konsekwencji  może być to strategia działania wykonawcy> 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:00: Szanowni Państwo –dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w 
szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise 
Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Szczególnie zapraszam na tę stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise Europe Network West Poland w 
okresie styczeń 2013-grudzień 2014 roku organizujemy 24 czaty. Dzisiejszy był PIERWSZYM z serii. 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Kolejny czat już jutro, w godzinach od 10:00 do 12:00 na temat 
„Obowiązki MŚP w zakresie gospodarki odpadami. Nowa ustawa o odpadach dostosowana do 
wytycznych UE.” 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Informacje o nowych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2012 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe).  
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Informacje na temat czatów są zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl).  
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. 
 
[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Więcej informacji na temat Sieci: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu 
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[Moderator -Anna Izbińska] 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 

http://www.darr.pl/

