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z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s. 1)
dyrektywa
– dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/18/WE
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s. 114)
dyrektywa
– dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
2014/24/UE
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
(Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65)
dyrektywa
– dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
2014/25/UE
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz.
UE L 94 z 28.03.2014, s. 243)
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Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
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1. Wprowadzenie
Celem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie
umowy przez zamawiającego z tym wykonawcą, który zaproponował
najlepszą ofertę. Jednakże, w celu zapewnienia należytego wykonania umowy, wykonawca ten musi także spełniać kryteria stawiane
przez zamawiającego związane z przedmiotem danego zamówienia.
Dlatego zamawiający, jako organizator postępowania, ma prawo do
określenia kryteriów dotyczących posiadanych przez wykonawcę
uprawnień, zdobytej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.
Stawiane wykonawcom kryteria oraz opis sposobu dokonania oceny
ich spełniania mają bowiem na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Innymi
słowy zamawiający, zanim przejdzie do etapu wyboru ofert, ma prawo
zweryfikować, czy dany oferent w ogóle jest w stanie sprostać stawianemu mu zadaniu1. Przyjmuje się bowiem, że realizowanie zadań finansowanych ze środków publicznych powinno być powierzane takim wykonawcom, którzy są zdolni do terminowego i efektywnego
zrealizowania zamówień2.
1
W. Dzierżanowski, O skutecznej weryfikacji potencjału deklarowanego przez osobę
wspierającą wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne, PZP 2015, nr 3, s. 34.
2
M. Konieczny, Zdolność do należytego wykonania zamówienia publicznego przesłanką jego efektywności, PZP 2008, nr 4, s. 72; G. Bednarczyk, Wiarygodność ekonomiczna wykonawcy, Zamówienia Publiczne. Doradca 2008, nr 2, s. 4.
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Jednocześnie w ustawodawstwie unijnym, a w konsekwencji także
w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich, wprowadzono zasadę, że wykonawca w uzasadnionych przypadkach może
wykazać spełnienie stawianych przez zamawiającego kryteriów przez
wykorzystanie możliwości i zasobów innych podmiotów. W takim wypadku wykonawca musi jednak udowodnić zamawiającemu, że będzie
miał dostęp do tych zasobów podczas realizacji zamówienia. Celem
wprowadzenia tej zasady jest zwiększenie konkurencyjności postępowań. Regulacja ma też na celu wzmocnienie takich zasad, jak swoboda
przepływu towarów, przedsiębiorczości oraz świadczenia usług3. Dzięki
skorzystaniu z zasobów innych podmiotów szansę na realizację zamówień publicznych zyskują także mniejsi przedsiębiorcy, którzy zawierając różnego rodzaju porozumienia z osobami trzecimi, są w stanie
przy ich udziale sprostać wymaganiom stawianym przez zamawiających. Wyłączenie tej zasady w dłuższej perspektywie czasu mogłoby
doprowadzić do monopolizacji rynku zamówień publicznych.
Wykorzystanie zasobów osób trzecich niesie jednak za sobą wiele
problemów, począwszy od tego, czy każdy warunek stawiany przez
zamawiającego może zostać spełniony przy wykorzystaniu innego
podmiotu, poprzez charakter powiązań z osobą trzecią, sposób udowodnienia dostępu do zasobów podmiotu trzeciego czy, w końcu, jakie prawa przysługują zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca
w toku realizacji zamówienia traci dostęp do wcześniej deklarowanych zasobów. Na problematykę tę dodatkowo nakłada się kwestia
odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzeń podmiotom trzecim, które są zaangażowane w realizację zamówienia.
Problematyka ta ma doniosłe znaczenie praktyczne. Zdarza się, że
wykonawcy na etapie wyboru i oceny ofert powołują się na zasoby
osób trzecich, ale nie korzystają z nich na etapie realizacji zamówienia. W ostatnich latach w Polsce coraz częściej obserwujemy proceder handlu referencjami i zmów cenowych. Poszukiwanie właściwych
rozwiązań prawnych to próba odnalezienia pewnego racjonalnego
3
M. Moras, Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych
z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa, PZP 2013, nr 1, s. 65.
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kompromisu, który z jednej strony pozwoli przedsiębiorcom na wykorzystywanie zasobów podmiotów trzecich przy realizacji zamówień,
a z drugiej strony da zamawiającym możliwości weryfikacji wykorzystania tych zasobów.
Jednocześnie należy wskazać, że opisana powyżej problematyka wiąże
się z zasadami udziału konsorcjów w postępowaniach o zamówienia
publiczne, w tym w szczególności kwestią zakresu dopuszczalności
sumowania się potencjałów konsorcjantów. Kwestie te leżą jednak
poza zakresem publikacji.

2. Stan piśmiennictwa dotyczącego korzystania
z zasobów osób trzecich w zamówieniach
publicznych
Problematyka prawna korzystania z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych nie została jeszcze dostatecznie rozwinięta
w piśmiennictwie. Na tle dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE przedstawiciele doktryny wypowiadali się dość często w odniesieniu do
problemów praktycznych korzystania z zasobów osób trzecich. Najszerszą analizę tej problematyki podjęli A. Sołtysińska i G. Wicik4.
Analizy poszczególnych kwestii podjęli się także F. Łapecki5, M. Stręciwilk6, G. Jędrejek7, M. Moras8, J. Dolecki9 i Z. Gordon10. Żaden jed4
A. Sołtysińska, G. Wicik, Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów, PZP 2009, nr 4, s. 3–35.
5
F. Łapecki, O funkcjonowaniu art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,
PZP 2013, nr 1, s. 78–86.
6
M. Stręciwilk, Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym warunkiem
ubiegania się o zamówienie publiczne, PZP 2013, nr 1, s. 41–52.
7
G. Jędrejek, Wymóg niezbędnej wiedzy i doświadczenia w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, PZP 2008, nr 3, s. 75–84.
8
M. Moras, Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa, PZP 2013, nr 1,
s. 64–74.
9
J. Dolecki, Niezbędna wiedza i doświadczenie oferenta, Zamówienia Publiczne.
Doradca 2003, nr 5, s. 57 i n.
10
Z. Gordon, Odpowiedzialność cywilna osoby przyrzekającej udostępnienie potencjału wykonawcy zamówienia publicznego, PZP 2015, nr 1, s. 34–46.
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