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„(...) 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: (...)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje, na podstawie jednej lub 
większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 180 000,00 zł brutto, polegające na wykonywaniu prac w zakresie 
gospodarki łowieckiej albo rolnej bądź usług obejmujących oba rodzaje tych 
usług, przy czym: 
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu
z gospodarki łowieckiej albo rolnej bądź usług obejmujących oba rodzaje tych 
usług o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej 
w treści niniejszego warunku (...)”. 

Przykład – SWZ



„(...) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3  lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
w tym okresie: 
co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na rozbudowie lub wdrożeniu 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego w jednostce sektora finansów 
publicznych, w tym 1 usługę w Uczelni Wyższej o wartości minimum 
2.000.000 zł brutto. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jego 
spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie”.

Przykład – SWZ (2)



„10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 
a) Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
• Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że 
należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 b ustawy, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, minimum trzy usługi obejmujące grupowe ubezpieczenia NNW dla co najmniej
1000 osób.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie:
• wykazu minimum 3 usług grupowego ubezpieczenia NNW dla co najmniej 1000 osób 
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, przygotowane wg wzoru. (...)
e) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki 
powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie”.  

Przykład – SWZ (3)



„(...) 9.1.2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje 

co najmniej jedną usługę serwisu lub rozwoju Systemu informatycznego klasy ITSM lub innego 

zawierającego co najmniej moduły wspierające procesy zdefiniowane

w ITIL wchodzące w skład Systemu ITSM o wartości co najmniej 300.000,00 złotych brutto. 

9.1.2.2 dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi wskazane poniżej kwalifikacje zawodowe

i doświadczenie:

1 – Kierownik projektu 

1) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia (...) 

2) posiadanie certyfikatu w zakresie ITIL (...)

2 – Konsultant ITSM

1) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia (...)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 9.1.2 SIWZ, zostaną spełnione, jeżeli będą 

spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”.

Przykład – SWZ (4)



Warunki zamówienia –
krótko o ustawowej koncepcji…



Warunki, które dotyczą 
zamówienia lub postępowania

o udzielenie zamówienia, 
wynikające

w szczególności z:

opisu
przedmiotu 
zamówienia

wymagań 
związanych
z realizacją 
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Kryteriów
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cele uzupełniające 
(complementary
goals)

cele drugorzędne 
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Warunki zamówienia

Są to:

uzasadnione wymagania wobec uczestników 
postępowania w celu wyboru tego, z którym 
zostanie zawarta umowa o zamówienie 
publiczne, której realizacja służyć będzie 
określonym celom.



Konstruowanie warunków zamówienia
– aspekty praktyczne



kwalifikacja 
podmiotowa

kryteria 
oceny 
ofert

warunki 
proceduralne

warunki 
przedmiotowe

Wewnętrzne związki między warunkami zamówienia



warunki 
podmiotowe

kryteria 
oceny 
ofert

warunki 
proceduralne

Np. art. 112 ust. 1: Zamawiający
określa warunki udziału w postępowaniu
w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia oraz umożliwiający ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy 
zdolności.

Np. art. 241 ust. 1: Kryteria oceny
ofert muszą być związane
z przedmiotem zamówienia.

Np. art. 97 ust. 3: Jeżeli zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych 
lub udziela zamówienia w częściach, 
określa kwotę wadium dla każdej
z części. Przepis ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

potrzeby
i 

wymagania

Wewnętrzne związki między warunkami zamówienia (2)

warunki 
przedmiotowe



Warunki udziału w postępowaniu
a wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o zamówienie publiczne



Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne

C-298/15 „Borta” (5 kwietnia 2017 r., z wniosku o wykładnie dyrektywy

sektorowej z 2004 roku)

Orzeczenie odnosiło się do udzielania zamówienia, które ze względu na

swoją wartość nie wchodziło w zakres stosowania dyrektywy. Trybunał

uznał, że w sprawie uwzględniać należy podstawowe i ogólne zasady

traktatu (The fundamental rules and general principles of the FEU Treaty),

zwłaszcza art. 49 i 56 oraz wynikające z nich zasady równego traktowania

i niedyskryminacji, a także obowiązek przejrzystości, pod warunkiem że

dane zamówienie ma niewątpliwe znaczenie transgraniczne.



Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne (2)

C-298/15 „Borta” (5 kwietnia 2017 r., z wniosku o wykładnie dyrektywy

sektorowej z 2004 roku)

„Artykuł 54 ust. 6 dyrektywy 2004/17 należy interpretować w ten sposób,

że stoi on na przeszkodzie postanowieniu specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, które przewiduje, że w przypadku złożenia przez kilku

oferentów wspólnej oferty wymagane jest, aby udział każdego z nich

w spełnianiu odpowiednich wymogów w zakresie zdolności zawodowych

odpowiadał proporcjonalnie części robót, którą każdy z nich rzeczywiście

zrealizuje w wypadku udzielenia danego zamówienia”.



Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne (3)

Art. 54 ust. 6 dyrektywy 2004/17: „Jeżeli kryteria i zasady kwalifikacji,
o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wymogi odnoszące się do możliwości
technicznych lub zawodowych wykonawcy, wówczas w uzasadnionych
przypadkach podmiot taki może zdać się na możliwości innych podmiotów,
niezależnie od rodzaju powiązań prawnych pomiędzy nim a tymi podmiotami.
W takim przypadku wykonawca musi udowodnić podmiotowi zamawiającemu,
że będzie miał dostęp do tych zasobów przez cały okres ważności systemu
kwalifikowania, przedstawiając na przykład zobowiązanie tych podmiotów,
zgodnie z którym udostępnią mu one te zasoby.

Na tych samych zasadach grupa wykonawców, o której mowa w art. 11, może
polegać na możliwościach uczestników swojej grupy lub na możliwościach
innych podmiotów”.



prawo wykonawców 
do wspólnego 
ubiegania się
o zamówienia 

publiczne 

art. 58 ust. 1
Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia.

Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne (4)



prawo wykonawców 
do wspólnego 
ubiegania się
o zamówienia 

publiczne 

art. 58 ust. 1
Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia.

Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne (5)

prawo zamawiającego
do określenia 

szczególnego sposobu 
spełnienia WUP

art. 117 ust. 1
Zamawiający może określić szczególny, 

obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania
przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.



Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne (6)

określenie sposobu spełnienia

uzasadnione charakterem zamówienia

proporcjonalne

sposób szczególny i obiektywnie uzasadniony

prawo zamawiającego
do określenia 

szczególnego sposobu 
spełnienia WUP

art. 117 ust. 1
Zamawiający może określić szczególny, 

obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania
przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.



Wymagania podmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne (7)

art. 117 ust. 2
Warunek dotyczący uprawnień  (...)

jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia  
(...) i zrealizuje roboty budowlane, dostawy

lub usługi, do których realizacji te uprawnienia 
są wymagane.

art. 117 ust. 3 
W odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności
są wymagane.

prawo zamawiającego
do określenia 

szczególnego sposobu 
spełnienia WUP

art. 117 ust. 1
Zamawiający może określić szczególny, 

obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania
przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem zamówienia i jest 
proporcjonalne.



wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie
z którym przynajmniej 
jeden z wykonawców 

musi spełniać w całości 
określony warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie z którym 
wszyscy wykonawcy muszą 

samodzielnie spełniać
w całości określony 

warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania różnych

potencjałów, poprzez wymóg, 
zgodnie z którym wszyscy 

wykonawcy muszą samodzielnie 
spełniać w całości określony 

warunek, choć mogą sumować 
jego zakres 

np. zdolność 
techniczna

lub zawodowa 
(doświadczenia) 

np. wymóg sytuacji 
ekonomicznej
lub finansowej 
(ubezpieczenie)

np. wymóg sytuacji 
ekonomicznej
lub finansowej 
(ubezpieczenie)

prawo zamawiającego do 
określenia szczególnego 
sposobu spełnienia WUP

Wymagania podmiotowe przy wspólnym
ubieganiu się o zamówienie publiczne (8)



wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie
z którym przynajmniej 
jeden z wykonawców 

musi spełniać w całości 
określony warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie z którym 
wszyscy wykonawcy muszą 

samodzielnie spełniać
w całości określony 

warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania różnych

potencjałów, poprzez wymóg, 
zgodnie z którym wszyscy 

wykonawcy muszą samodzielnie 
spełniać w całości określony 

warunek, choć mogą sumować 
jego zakres 

prawo zamawiającego do 
określenia szczególnego 
sposobu spełnienia WUP

Wymagania podmiotowe przy wspólnym
ubieganiu się o zamówienie publiczne (9)

KIO 1432/10: Dominująca linia orzecznicza Izby akceptuje stanowisko, zgodnie z którym, jeżeli jeden
z konsorcjantów wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez
Zamawiającego sumę gwarancyjną, to jest to wystarczające do uznania, że całe konsorcjum wykazało
spełnienie tak opisanego warunku udziału w postępowaniu (por. wyroki Izby: z 13 sierpnia 2009 r.,
KIO/UZP 993/09; wyrok 2 września 2009, KIO/UZP 1085/09).



wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie
z którym przynajmniej 
jeden z wykonawców 

musi spełniać w całości 
określony warunek 
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wymóg, zgodnie z którym 
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wyłącznie możliwości 
sumowania różnych

potencjałów, poprzez wymóg, 
zgodnie z którym wszyscy 

wykonawcy muszą samodzielnie 
spełniać w całości określony 

warunek, choć mogą sumować 
jego zakres 

prawo zamawiającego do 
określenia szczególnego 
sposobu spełnienia WUP

Wymagania podmiotowe przy wspólnym
ubieganiu się o zamówienie publiczne (10)

KIO 145/11: Nie ma żadnych podstaw do przyjęcia stanowiska, iż użycie w SIWZ
sformułowania „wykonawca składa polisę” zamyka możliwość złożenia dwóch polis,
łącznie obejmujących wymaganą sumę ubezpieczenia.



wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie
z którym przynajmniej 
jeden z wykonawców 

musi spełniać w całości 
określony warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie z którym 
wszyscy wykonawcy muszą 

samodzielnie spełniać
w całości określony 

warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania różnych

potencjałów, poprzez wymóg, 
zgodnie z którym wszyscy 

wykonawcy muszą samodzielnie 
spełniać w całości określony 

warunek, choć mogą sumować 
jego zakres 

prawo zamawiającego do 
określenia szczególnego 
sposobu spełnienia WUP

Wymagania podmiotowe przy wspólnym
ubieganiu się o zamówienie publiczne (11)

KIO 550/13: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
dopuszczalne jest, aby wymaganie posiadania polisy w określonej wysokości spełniał
jeden z wykonawców, zwłaszcza jeśli pozostaje w związku co do wartości z wysokością
ubezpieczenia wymaganego przez zamawiającego.



wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie
z którym przynajmniej 
jeden z wykonawców 

musi spełniać w całości 
określony warunek 

wyłącznie możliwości 
sumowania jednego 
potencjału, poprzez 

wymóg, zgodnie z którym 
wszyscy wykonawcy muszą 

samodzielnie spełniać
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wyłącznie możliwości 
sumowania różnych

potencjałów, poprzez wymóg, 
zgodnie z którym wszyscy 

wykonawcy muszą samodzielnie 
spełniać w całości określony 

warunek, choć mogą sumować 
jego zakres 

prawo zamawiającego do 
określenia szczególnego 
sposobu spełnienia WUP

Wymagania podmiotowe przy wspólnym
ubieganiu się o zamówienie publiczne (12)

nakaz posiadania pełnej 
kwalifikacji przez co 

najmniej jeden podmiot 
w obrębie tej samej 
kategorii kwalifikacji 

nakaz posiadania pełnej 
kwalifikacji przez wszystkie 

podmioty w obrębie tej samej 
kategorii kwalifikacji 

nakaz posiadania kwalifikacji przez 
wszystkie podmioty w obrębie tej 

samej kategorii kwalifikacji, ale
z możliwością łącznia jej zakresu



Wyrok KIO z 19 stycznia 2022 (KIO 3763/21)

„Samo wytwarzanie odpadów, np. w związku z usługami sprzątania, nie
wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów. Dodatkowo zezwolenie na
zbieranie odpadów nie może być wydane na obszar obejmujący większy
lub mniejszy teren gminy lub na jakiś rodzaj powierzchni nieruchomości
(np. chodniki, drogi, place itp.). (...) świadczenie usług sprzątania nie
stanowi samo w sobie zbierania odpadów, a co za tym idzie
zamawiający nie miał obowiązku, aby wymagać od wszystkich
konsorcjantów wykonujących czynności objęte przedmiotem
zamówienia, wskazywanych w Oświadczeniu, aby wykazali się
dysponowaniem zezwoleniem na zbieranie odpadów”.



Wyrok KIO z 13 grudnia 2022 (KIO 3499/21)

„Przepis art. 117 ust. 2 ustawy [z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych] nie pozostawia (...) wątpliwości, że warunek musi być spełniany przez
tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie
wykonywał zakres przedmiotu zamówienia wymagający posiadania uprawnień.
Jakkolwiek przepis ten pozwala na łączenie potencjału konsorcjantów (co jest o tyle
uzasadnione, że nie każdy z konsorcjantów musi realizować zakres, do którego
konieczne jest posiadanie uprawnień), to jednak ściśle wiąże tę możliwość z podziałem
zadań między wykonawców. Innymi słowy, nie każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia wymagane
przez zamawiającego, musi je jednak posiadać ten z nich, który będzie realizował
zakres wymagający posiadania uprawnień. Wobec powyższego chybiona jest
argumentacja, że spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez lidera konsorcjum
jest wystarczające. Przyjęcie tego stanowiska mogłoby doprowadzić do sytuacji,
w której zamówienie będzie w praktyce realizowane przez podmiot nieposiadający
stosownych uprawnień”.



Wymagania przedmiotowe przy wspólnym 
ubieganiu się o zamówienie publiczne

art. 58 ust. 4 
W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania 
związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż

w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to 
uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne

do jego przedmiotu.

prawo zamawiającego do określenia wymagań 
związane z realizacją zamówienia w inny sposób
niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców



Warunki zamówienia w świetle 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 



Art. 17 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych:

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne
z przepisami o zamówieniach publicznych:

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję; (...)

3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych
w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia; (...)

4) określenie kryteriów oceny ofert.



• realizacja uprawnienia zamawiającego przewidzianego w art. 117 ust. 1 pzp
ma charakter wyjątkowy i wynikać może wyłącznie z konieczności
urzeczywistniania równości szans przy ubieganiu się o zamówienie publiczne;

• uprawnienie zamawiającego ogranicza się wyłącznie do określenia sposobu
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunków udziału w postępowaniu, a nie określenia warunków
odrębnych;

• ocena prawidłowości określenia szczególnego sposobu spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków
udziału w postępowaniu może być dokonywana wyłącznie ad casum;

• kryteria oceny prawidłowości określenia szczególnego sposobu spełniania
warunków udziału w postępowaniu muszą dotyczyć istotnego związku, jaki
istnieje pomiędzy przedmiotem zamówienia a kwalifikacji koniecznymi do
jego wykonania (relewantność sposobu spełniania).

Wnioski 



Dziękuję za uwagę


