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Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej 
- nowe podejście do zamówieo publicznych szansą dla MŚP 

10 listopada 2010 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W UNII EUROPEJSKIEJ - NOWE 
PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH SZANSĄ DLA MŚP. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani MARTA 
GRZEBALSKA reprezentująca Grupę Doradczą Sienna Sp. z o.o. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o. prowadzi działalnośd w kliku 
obszarach, z czego do najważniejszych należy obszar doradztwa i szkoleo w zakresie prawa zamówieo 
publicznych, prawa pomocy publicznej dla przedsiębiorców, partnerstwa publiczno – prywatnego, 
konstruowania i zawierania kontraktów oraz pozyskiwania i wydatkowania środków z Unii 
Europejskiej. Szczegółowe informacje o ofercie znajdą Paostwo na stronie: www.grupasienna.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Pani MARTA GRZEBALSKA jest prawnikiem, ekonomistą, 
absolwentką Instytutu Prawa oraz Instytutu Informatyki w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, 
Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. 

http://www.grupasienna.pl/
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Jest ekspertem z dziedziny zamówieo publicznych z wieloletnim 
doświadczeniem nabytym w Biurze Odwołao Urzędu Zamówieo Publicznych, a także, jako 
zamawiający w jednostkach sektora finansów publicznych. 
 
*Główny+: roxi wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Jest ekspertem w zakresie środków ochrony prawnej pełniąc 
funkcję pełnomocnika stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Jest współautorem publikacji dotyczących rodzajów 
dokumentów żądanych przez zamawiających od wykonawców w zamówieniach publicznych oraz 
orzecznictwa sądowego z zakresu zamówieo publicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Zacznijmy nasze spotkanie od kwestii podstawowych. Bardzo 
proszę wyjaśnid co to są zamówienia publiczne i od jakiej wartości szacunkowej zamówienia należy 
stosowad ustawę Prawo zamówieo publicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:02: Dzieo dobry - Zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna 
zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty 
budowlane. Udzielając zamówienia publicznego należy stosowad przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759). Obowiązek stosowania Pzp istnieje 
wówczas, gdy wartośd szacunkowa zamówienia ustalona z należytą starannością jest równa  bądź 
przekracza wyrażoną w złotych równowartośd 14 000 euro ”>” 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*Sylwester+ 10:02: Witam, chciałbym zapytad na czym polega dialog konkurencyjny? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:04: Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po 
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi wykonawcami dialog a 
następnie zaprasza ich do składania ofert ">" 
 
*Główny+: Wincenty wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:04: Odsyłam do przepisów prawa zamówieo publicznych dotyczących 
dialogu konkurencyjnego od art 60a do art 60e">" 
 
*Paweł+ 10:05: A jakie mogą byd przesłanki do zastosowania dialogu konkurencyjnego i kiedy można 
go stosowad? 
 
*Główny+: szkolenia.pl wszedł o godz. 10:05 
 

http://www.darr.pl/
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*szkolenia.pl+ 10:05: Dzieo dobry 
 
*Główny+: Swar wszedł o godz. 10:06 
 
[MAT] 10:06: witam, w którym momencie postępowania w przypadku zielonych zamówieo muszę 
wymagad od wykonawcy zaświadczenia EMAS, tzn. czy w specyfikacji muszę zawrzed, czy można tego 
wymagad na innym etapie? 
 
*Główny+: użytkownik wszedł o godz. 10:06 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:06: Zamawiający może udzielid zamówienia w tym trybie jeśli 
zachodzą łącznie następujące okoliczności, a) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego ponieważ ze względu na szczególnie złożony 
charakter zamówienia nie można opisad przedmiotu zamówienia zgodnie z art 30 i 31 lub 
obiektywnie określid uwarunkowao prawnych lub finansowych wykonania zamówienia oraz b) cena 
nie jest jedynym kryterium wyboru oferty ">" 
 
[MAT] 10:07: jakie przepisy regulują "zielone zamówienia"? 
 
*Sylwester+ 10:09: Czy może Pani rozszerzyd pojęcie "szczególnie złożony charakter zamówienia"? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:10: W celu potwierdzenia, że oferowane zamówienia odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądad w szczególności 
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działao 
wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem odwołując się do EMAS. Wymóg taki 
musi znaleźd się już na etapie ogłoszenia o zamówieniu i siwz ">" 
 
*Główny+: ABATEX wszedł o godz. 10:11 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:13: Brak jest szczególnych uregulowao prawnych dotyczących 
zielonych zamówieo. Prawo europejskie traktuje zamówienia publiczne jako jeden z instrumentów 
mogących wspierad zrównoważony rozwój. Elementem tegoż rozwoju są zagadnienia środowiskowe. 
Stąd dokumenty o charakterze wytycznych lub zaleceo które wskazują na to jak wykorzystad 
instytucję prawa dla osiągnięcia celu wspierania zielonych zamówieo, np. kształtowad warunki 
udziału bądź też kryteria oceny ofert. ">" 
 
*użytkownik+ 10:13: W jaki sposób interpretowad przesłankę dialogu konkurencyjnego "szczególnie 
złożony charakter zamówienia"? W Dyrektywie 2004/18/WE podano przykładowe sytuacje które 
można potraktowad jako zamówienia o szczególnie złożonym charakterze: wdrażanie zintegrowanych 
istotnych projektów w zakresie infrastruktury technicznej, dużych sieci komputerowych lub 
projektów obejmujących złożone procesy finansowania o skomplikowanej strukturze których postaci 
finansowej ani prawnej nie można z góry zdefiniowad 
 
[MAT] 10:14: a czy mogę wykorzystad do tego klauzulę wykonalności w umowie do określenia 
dodatkowych warunków ekologicznych, jako uzupełnienie wymagao proekologicznych zawartych w 
siwz? 
 
*użytkownik+ 10:15: Czy szczególnie złożony charakter zamówienia można interpretowad nieco 
szerzej? Np w sytuacji gdy Zamawiający nie wie jak sprecyzowad SIWZ? i nie zna się na branży której 
dotyczy zamówienie publiczne? 
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[Ekspert- Marta Grzebalska] 10:16: Szczególnie złożony charakter zamówienia - dla przykładu - 
chcemy nabyd system informatyczny, ale nie wiemy jak opisad przedmiot zamówienia bo wiemy tylko 
czego oczekujemy jako wynik koocowy. wówczas potrzebujemy przeprowadzid dialog z 
wykonawcami, którzy zaproponują nam możliwe najlepsze sposoby rozwiązania opisu przedmiotu 
zamówienia ">" 
 
*gosia+ 10:17: Realizujemy projekt POKL 2.1.1. Nie jesteśmy pewni czy obowiązuje nas prawo 
zamówieo publicznych. Wątpliwości budzą stawki na wynagrodzenia osób na umowę zlecenie/o 
dzieło oraz wynajem sali i catering. Stawka na wynagrodzenia trenerów to 240 000 oraz 96 000 
(umowa zlecenie) w ramach całego projektu, stawki na catering to odpowiednio 80 000 oraz 12 000 
zł; na sale to 21 000 oraz 135 000. Zgodnie z podpisaną umową stosujemy zasadę konkurencyjnosci. 
Projekt dotyczy szkoleo. Dziękuję. 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:18: Przesłanka do zastosowania dialogu konkurencyjnego dotyczy 
wyłącznie takiej sytuacji gdy istnieje obiektywna niemożnośd opisania przedmiotu zamówienia, a nie 
sytuacji gdy zamawiający nie ma wiedzy. Przede wszystkim zamawiający który nie jest w stanie opisad 
przedmiotu zamówienia powinien skorzystad z pomocy ekspertów, a jeśli taka pomoc nie przyniesie 
efektu to wówczas może zastosowad dialog konkurencyjny ">" 
 
*MAT+ 10:19: gdzie w takim razie mogę dowiedzied się więcej przy postępowaniu w przypadku 
zamówieo publicznych, czy postępuje się tak samo, a tylko w siwz w umowie, ogłoszeniu itd. zawiera 
się warunki środowiskowe? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 10:21: Do "gosia" - pyta mnie Pani o to co z czym należy łączyd ustalając 
wartośd szacunkową zamówienia? Jeśli tak to wartością szacunkową zamówienia będzie odrębnie 
wartośd wynagrodzenia dla ekspertów  - oddzielnie wartośd szkoleo - oddzielnie wartośd cateringu. Z 
tym, że musi Pani uwzględnid zawsze wartośd zamówieo realizowanych równocześnie finansowanych 
z innych źródeł. ">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 10:23: do "MAT" - udzielając zielonych zamówieo należy stosowad, tak 
jak wyżej wskazałam Prawo zamówieo publicznych, w szczególności w zakresie kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia - odsyłam do poradnika 
zielonych zamówieo publicznych zamieszczonego na stronie UZP www.uzp.gov.pl">" 
 
*Główny+: gosia wyszedł o godz. 10:23 
 
*Główny+: gosia wszedł o godz. 10:24 
 
*użytkownik+ 10:24: Czy posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości typy ISO lub równoważnego 
np: na usługę wdrożenia systemu informatycznego dla zamawiającego stanowi kryterium 
przedmiotowe (dotyczy przedmiotu zamówienia a więc może stanowid kryterium oceny 
wykonawców) czy też podmiotowe (którego niespełnienie skutkuje wykluczeniem ale nie może 
stanowid kryterium oceny wykonawcy)? 
 
[gosia] 10:27: Ale czy usługi szkoleniowe również podlegają prawu zamówieo publicznych? Czy każde 
zamówienie przekraczające 14 000e (w ramach całego projektu)? 
 
*szkolenia.pl+ 10:27: Proszę o przedstawienie Pani stanowiska w sprawie łączenia zamówieo. Sprawa 
dotyczy usług organizacji konferencji w danym roku (robimy plany pzp sumując zamówienia 
planowane do udzielenia w danym roku) w rożnych miastach w kraju, a konkretnie usług hotelarskich 
(noclegi i wyżywienie) lub hotelarskich i restauracyjnych (wynajem sali wraz z wyżywieniem). 

http://www.uzp.gov.pl/
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Wydawałoby się, że nie istnieje jeden podmiot/jeden właściciel hoteli, który mógłby złożyd ofertę na 
wszystkie miejscowości. 
 
*szkolenia.pl+ 10:28: Jednakże są to usługi podobne rodzajowo i zawsze może zgłosid się tzw. 
pośrednik, który znajdzie podwykonawców 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:28: Pozwolą Paostwo, że uporządkuję kolejkę pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28: 1-*użytkownik+ 10:15: Czy szczególnie złożony charakter 
zamówienia można interpretowad nieco szerzej? Np w sytuacji gdy Zamawiający nie wie jak 
sprecyzowad SIWZ? i nie zna się na branży której dotyczy zamówienie publiczne? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29: 2-*użytkownik+ 10:24: Czy posiadanie przez wykonawcę 
certyfikatu jakości typy ISO lub równoważnego np: na usługę wdrożenia systemu informatycznego dla 
zamawiającego stanowi kryterium przedmiotowe (dotyczy przedmiotu zamówienia a więc może 
stanowid kryterium oceny wykonawców) czy też podmiotowe (którego niespełnienie skutkuje 
wykluczeniem ale nie może stanowid kryterium oceny wykonawcy)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29: 3-*gosia+ 10:27: Ale czy usługi szkoleniowe również podlegają 
prawu zamówieo publicznych? Czy każde zamówienie przekraczające 14 000e (w ramach całego 
projektu)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29: 4-[szkolenia.pl+ 10:27: Proszę o przedstawienie Pani stanowiska 
w sprawie łączenia zamówieo. Sprawa dotyczy usług organizacji konferencji w danym roku (robimy 
plany pzp sumując zamówienia planowane do udzielenia w danym roku) w różnych miastach w kraju, 
a konkretnie usług hotelarskich (noclegi i wyżywienie) lub hotelarskich i restauracyjnych (wynajem 
sali wraz z wyżywieniem). Wydawałoby się, że nie istnieje jeden podmiot/jeden właściciel hoteli, 
który mógłby złożyd ofertę na wszystkie miejscowości 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29: 5-*szkolenia.pl+ 10:28: Jednakże są to usługi podobne rodzajowo 
i zawsze może zgłosid się tzw. pośrednik, który znajdzie podwykonawców 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:31: Przepraszam jeżeli jakieś pytanie przeoczyłam lub przywołałam 
pytanie, na które odpowiedź została udzielona, szczególnie w odniesieniu do pytao uczestnika 
*użytkownik+ 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:31: Certyfikat ISO jest jednym z dokumentów składanych w celu 
potwierdzenia że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
zamawiającego, czyli należy przyjąd konstrukcję że zamawiający wymaga spełnienia świadczenia o 
odpowiedniej jakości. Jakośd ta określona jest przez odwołanie się do norm jakościowych np. ISO. 
Jeżeli wykonawca nie prowadzi działalności zgodnie z normami jakościowymi to oferuje spełnienie 
świadczenia niezgodnie z wymogiem zamawiającego.">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 10:32: Tak - usługi szkoleniowe podlegają prawu zamówieo publicznych. 
Jest to usługa niepriorytetowa. ">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:34: W sprawie łączenia zamówieo na usługę szkoleniową. Tak wartośd 
należy ustalid dla całego przedmiotu zamówienia. Możliwe jest udzielenie takiego zamówienia np. w 
częściach, albo w kilku niezależnych postępowaniach. ">" 
 
[szkolenia.pl+ 10:36: Co do usług szkoleniowych to uważa Pani, że wartośd zamówienia należy ustalid 
dla wszystkich usług bez względu na rodzaj szkolenia? 
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*użytkownik+ 10:38: Moje pytanie dotyczy planowanej zmiany stawki podatku VAT. Co z umowami 
zawartymi na duże inwestycje np: budowlane które zostały zakontraktowane na początku 2010 roku? 
Na jakiej podstawie zmienid wynagrodzenie, którego waloryzacja nie była przewidziana w umowie 
oraz SIWZ? Wynagrodzenie jest ryczałtowe a przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowane 
obiektu. 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:39: Nie. Uważam że wartośd szacunkową zamówienia należy ustalid 
dla szkoleo tego samego rodzaju bez względu na to gdzie miałyby się odbywad. Nie ma możliwości 
podzielenia zamówienia ze względu na to że nie ma np. jednej sieci hotelów mogącej zaoferowad 
nocleg w wymaganej przez nas części kraju. Wartośd szacunkowa zamówienia na szkolenia to odręba 
wartośd dla każdego rodzaju szkolenia - tj. odrębnie na szkolenie z prawa zamówieo publicznych i 
odrębnie na szkolenie z szycia  ">" 
 
[szkolenia.pl] 10:41: Pytania o hotele proszę nie łączyd ze szkoleniami 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:42: W zakresie VAT. Prowadząc postępowanie dzisiaj obowiązani 
jesteśmy uwzględniad obowiązującą dziś stawkę podatku VAT. Z uwagi na planowaną zmianę tej 
stawki możemy przewidzied wprowadzenie zmiany do umowy w zakresie właśnie VAT-u. Jeśli taka 
zmiana nie zostanie przewidziana nie będzie możliwości jej dokonania w trakcie realizacji umowy. ">" 
 
*użytkownik+ 10:43: Ale to grozi rażącą stratą dla Wykonawcy. 
 
*szkolenia.pl+ 10:44: Chciałabym się przypomnied odnośnie pytania dot. usług hotelarskich 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:44: Wydawałoby się, że nie istnieje jeden podmiot/jeden właściciel 
hoteli, który mógłby złożyd ofertę na wszystkie miejscowości... - wartośd należy ustalid łącznie. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji konferencji z koniecznością zapewnienia usługi 
hotelarskiej - tak jak w przypadku zamówieo na szkolenie można udzielid tego zamówienia albo w 
częściach albo w kilku odrębnych postępowaniach ">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:45: Przepraszam za niefortunne połączenie pytao dotyczących 
szkoleo i usługi hotelarskiej. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:45: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:46: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Wincenty+ 10:46: Czy w sytuacji gdy oferent odstąpił od podpisania umowy poprzez złożenie 
oświadczenia, jest możliwe ogłoszenie nowego postępowania przed upływem terminu związania 
ofertą (był tylko jeden oferent)? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:48: Termin związania ofertą to termin w którym zamawiający ma 
możliwośd żądania zawarcia umowy przez wykonawcę. Nie ma znaczenia, że termin związania ofertą 
nie upłynął dla możliwości wszczęcia nowego postępowania w sytuacji opisanej przez "Wincenty" ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Swar+ 10:49: Dzieo dobry, proszę mi powiedzied gdy jestem zobligowany do zebrania co najmniej 
trzech ofert (zamówienia poniżej 14tys euro) i wysyłam do trzech a tylko jeden oferent mi 
odpowiada, reszta nie, jak mam to udokumentowad, że wysyłałem do trzech? oferentów? 
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*użytkownik+ 10:50: W jaki sposób dokumentowad wydatki w ramach przeprowadzonych 
postępowao w sytuacji zmiany publikatora ustawy p.z.p. Czy dla postępowania przeprowadzonego w 
2009 roku dla którego opisujemy np fakturę stosujemy publikator ustawy obowiązujący w dniu 
wszczęcia postępowania czy też w dniu opisywania wydatku (faktury) a może w dniu zawarcia umowy 
będącej wynikiem postępowania? 
 
*Wincenty+ 10:53: Zawarliśmy 2 umowy z tym samym wykonawcą, które dotyczyły tego samego 
zakresu dostaw, ale w dwóch różnych terminów ich dostawy. Aktualnie zachodzi potrzeba zmiany 
terminu części dostawy z drugiej umowy. Firma zgadza się na taką zmianę (aneksowanie umowy), ale 
czy można to zrobid ? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:53: Proszę przechowywad dowody nadania, bądź też sporządzid na tą 
okolicznośd notatkę. Natomiast jeśli chodzi o umowy o dofinansowanie to ważne są jej 
postanowienia. Jeśli jest obowiązek zebrania 3 ofert to wtedy należy wysyład zaproszenia aż do 
skutku. ">" 
 
*Sylwester+ 10:55: Przepraszam co znaczy do skutku, mam dzwonid i prosid żeby złożyli ofertę? 
 
*roxi+ 10:55: ale jeśli mimo naszych starao (wysłaliśmy zapytanie do 18 potencjalnych oferentów), a 
termin nas goni i nikt nie odpowiada, pomimo naszych telefonów, maili....?? 
 
*roxi+ 10:56: usługa dotyczyła publikacji broszury 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 10:56: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dopuszczalna 
jest wyłączenie przy zastosowaniu przepisu art 144 ustawy Pzp. Jeśli zamawiający nie przewidział 
takiej zmiany to nie ma możliwości jej wprowadzenia ">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 10:58: "do skutku"- proszę przytoczyd postanawiania umowy o 
dofinansowanie - jeśli istnieje obowiązek zebrania 3 ofert to niestety trzeba dzwonid, albo zebrad je 
w inny możliwy sposób. Wszystko jednak zależy od postanowieo umowy., ">" 
 
*użytkownik+ 10:58: Czy radca prawny który parafuje umowę zawieraną z wykonawcą  - jest 
jednocześnie członkiem rady nadzorczej tego wykonawcy powinien wyłączyd się z postępowania (czy 
parafowanie umowy jest czynnością w postępowaniu) ? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:02: Zgodnie z art 2 pkt 7a) zakooczeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego jest dokonanie jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Stąd też 
parafowanie umowy jako dokonywanie czynności podejmowanej po zakooczeniu czynności po 
zakooczeniu postępowania nie rodzi po stronie osoby dokonującej parafowania obowiązku złożenia 
ZP-11. Czyli nie ma podstawy do wyłączenia się z postępowania. ">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 11:03: W zakresie publikatora. Wybierany numer publikator powinien 
byd właściwy dla realizowanej umowy. Czyli jeśli w umowie wskazany jest numer publikatora to on 
powinien byd wskazywany w rozliczeniach. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:04: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Wincenty+ 11:04: Dopuszczalnośd zmian umowy należy przeanalizowad z punktu widzenia przesłanek 
koniecznych dla stosowania zamówienia z wolnej ręki. Czy taka sytuacja jest nadal dopuszczalna w 
przypadku usług niepriorytetowych? Umowa na realizację usługi niepriorytetowej została zawarta w 
trybie zamówienia z wolnej ręki (usługa hotelarska i restauracyjna)  - przed nowelizacją ustawy. 
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[Wincenty] 11:04: czy w związku z tym, że umowa została zawarta przed nowelizacją ustawy- mogę 
stosowad do niej przepisy dotychczasowe i ją aneksowad wykorzystując do tego przesłankę 
nieznowelizowanej ustawy? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:08: Zasada jest prosta. Do umów zawartych przed 24.10.2008r. 
stosujemy przepisy stare. Umowa zawarta po tej dacie podlega zmianom zgodnie z art 144 w 
obecnym brzmieniu. Przy wolnej ręce możliwa jest zmiana umowy na innych zasadach (nie 
obowiązuje przewidzenie zmian w siwz). Trzeba pamiętad że dotyczy to tylko zmian umowy, a nie jej 
rozszerzania co oznacza udzielenie nowego zamówienia. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:10: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*użytkownik+ 11:10: Spółka z o.o. złożyła ofertę, z KRS wynika, że reprezentuje ich dwóch członków 
zarządu (łącznie). Wszystkie dokumenty w tym formularz ofertowy podpisał jeden członek zarządu co 
w takiej sytuacji: 
1. Czy jeden członek zarządu może udzielid pełnomocnictwa do złożenia oferty i w konsekwencji 
wezwad o uzupełnienie pełnomocnictwa art. 26 ust. 3 uPzp 
2. Czy wyjaśnid art. 87 (co do formularza oferty) lub 26 ust. 4 (co do pozostałych dokumentów) a 
następnie w zależności od wyjaśnieo uznad lub tez nie. 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 11:12: Oferta podpisana jest nieuprawniony do reprezentacji podmiot. 
Należy wezwad do uzupełnienia pełnomocnictwa. ">" 
 
*szkolenia.pl+ 11:12: Jakie Pani zdaniem można wprowadzad zmiany w umowie dot. merytoryki, które 
nie dotyczą treści oferty lub są mało istotne i które można wprowadzad bez ograniczenia 
wymienionego w art 144 pzp (przykładowo) ? Bo tylko istotne zmiany dot. treści oferty podlegają tym 
ograniczeniom? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:14: Bez dokładnej analizy zapisów umowy i celu udzielenia 
zamówienia nie jest możliwe określenie co jest zmianą istotną a co nie. Zmianą istotną jest każda 
zmiana która gdyby była znana wcześniej wszystkim wykonawcom wpływałaby na ich decyzję co do 
udziału w postępowaniu lub kształtu oferty.">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:15: Szanowni Paostwo, pozostało 45 minut spotkania. Zapraszam 
do zadawania pytao. 
 
*użytkownik+ 11:16: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Zamówienie dotyczyło robót na 
terenie działki A i B (w uproszczeniu). Przedmiotem zamówienia były między innymi roboty drogowe i 
roboty budowlane związane z oświetleniem. Cała dokumentacja projektowa (przedmiary, projekt 
budowlany, Specyfikacje Techniczne etc. dotyczyła jednak większego zakresu robót - obejmujące 
większy teren - działka C. 
 
*użytkownik+ 11:16: Zamawiający jednak objął przetargiem wyłącznie działkę A i B ze względu na 
szacowane koszty i posiadane środki finansowe. Fakt ten był wyraźnie określony w warunkach 
przetargu: SIWZ oraz wzorze umowy. 
Złożono 7 ofert i żadna z nich nie została odrzucona. Zamawiający wymagał podania ceny ryczałtowej 
za wykonanie zamówienia. Każdy z wykonawców mógł dołączyd kosztorys do oferty (nie było to 
obowiązkowe). W efekcie 5 ofert jest z kosztorysem a 2 bez. 
 
*użytkownik+ 11:17: W trakcie realizacji robót okazuje się jednak że Wykonawca nie doczytał w SIWZ 
że zamówienie dotyczy węższego zakresu i realizuje zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową 
- a zatem na działce A, B i C. Dla zamawiającego jest to korzystna sytuacja ponieważ za daną cenę 



 

strona 9 z 12 

ryczałtową otzyma większy zakres robót. Co można zrobid w takiej sytuacji aby wykonawca wykonał 
ten większy zakres zamówienia - skoro tak zadeklarował (wynika to z kosztorysu który był dołączony 
nieobowiązkowo do oferty). 
 
*użytkownik+ 11:17: Ewentualnie czy na etapie wykonywania robót można obniżyd cenę umowną do 
zakresu objętego przetargiem - cena to przecież istotny element umowy. Problem polega na tym że 
na etapie sprawdzania ofert przez komisję przetargową kosztorysy nie były szczegółowo analizowane 
ze względu na ich fakultatywnośd - jednak wszystkie kosztorysy wskazują na fakt błędnego 
zinterpretowania zakresu robót przez wykonawców startujących w przetargu. 
 
*roxi+ 11:18: Czy przedkomercyjne zamówienia publiczne są uregulowane prawnie? Wiem, że w 
Polsce jedynie województwo kujawsko-pomorskie zamierza realizowad PCP, co z innymi 
województwami, a także paostwami w UE? Jak mały przedsiębiorca branży ICT może wziąd udział w 
PCP? 
 
*roxi+ 11:19: czy są już ogłoszone jakieś przetargi i gdzie można ich szukad? 
 
*roxi+ 11:21: Jak w ogóle wygląda postępowanie w przypadku przedkomercyjnych zamówieo 
publicznych? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:22: W sprawie robót budowlanych. Umowa jest nieważna w części 
wykraczającej poza opis przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca realizuje częśd zamówienia nie 
jest wykluczone że wystąpi z roszczeniem o bezpodstawne wzbogacenie do Zamawiającego. Dziś 
jednak nie ma podstawy - jeśli to cena ryczałtowa - ani do jej zmniejszenia, ani do jej zwiększenia. 
Szczegółowa odpowiedź na to pytanie wymaga jednak analizy całości dokumentacji prowadzonego 
postępowania oraz zawartej umowy. 
 
*gosia+ 11:25: Na podstawie jakiego artykułu szkolenia są objęte pzp? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:26: Przypominam listę pytao uczestnika *roxi+: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26: 1-[roxi] 11:18: Czy przedkomercyjne zamówienia publiczne są 
uregulowane prawnie? Wiem, że w Polsce jedynie województwo kujawsko-pomorskie zamierza 
realizowad PCP, co z innymi województwami, a także paostwami w UE? Jak mały przedsiębiorca 
branży ICT może wziąd udział w PCP? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:26: Zamówienia przedkomercyjne opierają się na wyłączeniu z 
zakresu ustawy dot. badao naukowych i prac rozwojowych. UE wydała wytyczne (komunikaty) jak 
nalezy prawidłowo przeprowadzid proces zakupowy w tym zakresie - natomiast nie jest to wiążące 
prawo. W założeniach UE proces jest otwarty, więc każdy ma prawo wziąd w takim procesie udział 
(ale decyzja jest pozostawiona zamawiającemu).">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27: 2-*roxi+ 11:19: czy są już ogłoszone jakieś przetargi i gdzie 
można ich szukad? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27: 3-*roxi+ 11:21: Jak w ogóle wygląda postępowanie w przypadku 
przedkomercyjnych zamówieo publicznych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:27: Mamy również wśród oczekujących pytanie od uczestnika 
[gosia]: 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:28: 1-*gosia+ 11:25: Na podstawie jakiego artykułu szkolenia sa 
objęte pzp? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:29: Ustawa Pzp zawiera zasadę objęcia wszystkich zakupów przez 
podmioty wymienione w art 3 jej przepisami (patrz art 3 w zw. z definicją zamówienia w art 2). 
Wyłączenia przedmiotowe wymienione są w art 4. Nie ma wśród nich szkoleo - więc podlegają one 
ogólnym zasadom stosowania ustawy ">" 
 
*użytkownik+ 11:29: Co Pani myśli o trybie zapytania o cenę w przypadku zamówienia na obsługę 
prawną Zamawiającego? Czy jako standardy takiej usługi można określid Kodeks Etyki Zawodowej? 
Czy taki tryb jest dopuszczalny? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:32: Usługa prawna nie ma ustalonych standardów stąd nie ma 
możliwości do jej udzielenia zastosowania trybu zapytania o cenę. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:33: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:33: Pozostało zaledwie 30 minut spotkania. 
 
*szkolenia.pl+ 11:36: Chcielibyśmy, aby wykonawca po podpisaniu umowy z nami otworzył biuro na 
terenie naszego województwa na czas realizacji umowy. Czy jest możliwe umieszczenie takiego 
wymogu w zakresie zadao wykonawcy, który jako element siwz opisuje przedmiot zamówienia?  Nie 
jest to warunek udziału 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:39: Jeśli do realizacji przedmiotu zamówienia istnieje potrzeba 
otwarcia biura na terenie waszego województwa to postawienie takiego wymogu jest dopuszczalna. 
Wszystko będzie się w konsekwencji sprowadzało do udzielenia odpowiedzi co jest przedmiotem 
zamówienia. Czyli jeśli przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ściśle związana z miejscem 
np. przychodnia zdrowia to trudno żeby mieściła się gdzieś poza terenem województwa. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:40: Pozostało niespełna 20 minut spotkania. 
 
*użytkownik+ 11:40: Czy w przypadku gdy wartośd zamówienia uzupełniającego wynosi mniej niż 14 
000 euro - czy należy stosowad tryb przetargowy "z wolnej ręki" czy też można udzielid tego 
zamówienia bez stosowania procedury przetargowej z uwagi na wartośd mniejszą niż 14 000 e (art 4 
pkt 8 ustawy)? 
 
*roxi+ 11:40: wracam do mojego pytania: gdzie można szukad ogłoszeo dotyczących 
przedkomercyjnych zamówieo publicznych? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:42: Jeśli wartośd zamówienia uzupełniającego nie przekracza 14 000 
euro to nie ma obowiązku stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Jednocześnie wartośd tego 
zamówienia należy łączyd z wartością innych zamówieo uzupełniających. ">" 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:44: Tak jak pisałam zamówienia przedkomercyjne są wyłączone z 
zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ogłoszenia będą więc publikowane przez 
zamawiającego zgodnie z jego decyzją (brak przepisów). UE sugeruje jak największy dostęp do takiej 
informacji. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:44: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:45: Pozostało 15 minut. 
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*roxi+ 11:45: jesteśmy zainteresowani tym tematem, niestety wszędzie informacje są dośd ogólne. 
Wiem, że dopiero zaczynają byd wdrażane przedkomercyjne zamówienia publiczne w Unii 
Europejskiej, tym bardziej w Polce, ale mam wrażenie, że na chwilę obecną nie uzyskamy 
konkretniejszych informacji 
 
[gosia] 11:48: Czy firma sp.z o.o z branży budowlanej musi stosowad pzp (przypominam chodzi o 
projekt szkoleniowy)? Czy pzp nie dotyczy przede wszystkim sektora finansów publicznych? 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska+ 11:51: Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówieo publicznych zawiera art 3. Są tam zarówno jednostki sektora finansów 
publicznych jak i inne podmioty. Co do zaasady podmiot prywatny prowadzący działalnośd w 
budownictwie nie jest zamawiającym, ale byd może Paostwa sytuacja wygląda inaczej. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52: Zapraszam jeszcze do kilku-minutowej (7-8) dyskusji. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:56: w imieniu uczestnika *roxi+ proszę o wskazanie źródeł informacji 
(np. stron www) na temat przedkomercyjnych zamówieo publicznych 
 
[Ekspert- Marta Grzebalska] 11:59: www.ec.europa.eu - artykuł dotyczący przedkomercyjnych 
zamówieo. Na tej stronie znajdują się również linki odsyłające do różnych źródeł dotyczących 
omawianej kwestii. ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Komunikuję, że właśnie wybiła godzina 12:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szanowna Pani, Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział 
w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Przypominam, że jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w 
sprawie ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ - NOWEGO PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEO 
PUBLICZNYCH SZANSĄ DLA MŚP, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Jeżeli interesują Paostwa 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 
czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę internetową: 
www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYDZIESTYM 
CZWARTYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 

http://www.ec.europa.eu/
mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/form.html
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/?id=170
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[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Kolejne dwa czaty zostaną zorganizowane jeszcze w listopadzie i 
grudniu br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na www.darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Szczegółowe informacje w sprawach tych czatów oraz kolejnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Sied 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 paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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