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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w sposób ogólny, mający zastosowanie 

do wszystkich zamówień publicznych. Tymczasem, każde postępowanie o zamówienie publiczne różni się od 

siebie choćby pod względem przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wartości, stawianych wymagań, stopnia 

złożoności itd. 

W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków 

udziału o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej ustawa Pzp". Konkretyzacja ta dokonuje się poprzez dokonanie w 

ogłoszeniu o zamówieniu i siwz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Innymi słowy, opis 

sposobu oceny spełniania warunków stanowi kryteria oceny jakimi zamawiający będzie się kierował przy ocenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przeciwieństwie do warunków udziału, ich opis określony jest 

przez zamawiającego. 

Dokonywanie opisu oceny spełniania warunków z jednej strony pomaga zamawiającemu w wyłonieniu 

wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym ograniczeniu możliwości powstania sytuacji, w 

której wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia lub wykonać zamówienia z należytą starannością. 

Opis oceny spełniania warunków służy jednak również wykonawcom w dokonywaniu oceny prawidłowości 

czynności zamawiającego związanych z oceną spełniania warunków. Opis oceny spełniania warunków stanowi 

bowiem dla zamawiającego wiążące przesłanki jakimi jest obowiązany kierować się przy dokonywaniu takiej 

oceny. Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pomijając już to, iż stanowiłoby to 

naruszenie ustawy) prowadziłby do dowolności w ocenie spełniania warunków przez wykonawców, a zarazem 

stwarzałby możliwość podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców. 

I. Sposób dokonywania opisu 

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany 

z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Przepis ten wskazuje dyrektywy 

postępowania przez zamawiającego przy dokonywaniu opisu, które przede wszystkim mają zapewnić realizację 

podstawowych zasad ustawy uczciwej konkurencji i równego traktowania (art. 7 ust. 1 ustawy PZp). Przede 

wszystkim opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowania nie może ograniczać dostępu do 

zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. 

„Związany z przedmiotem zamówienia” – opis warunków powinien być dokonywany przez pryzmat celu 

jakiemu ma on służyć a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania 

przedmiotu udzielanego zamówienia. Nie można dokonywać zatem opisu warunków w sposób, który wykracza 

poza realizację tego celu. Przykładowo, za niedopuszczalne należy uznać badanie wiedzy wykonawcy, która w 

żaden sposób nie jest przydatna do realizacji przedmiotu zamówienia. Opis oceny spełniania warunków 

powinien sformułowany w sposób obiektywy podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem, stopniem 

złożoności. 

„Proporcjonalny do przedmiotu zamówienia” – opis powinien być adekwatny do osiągnięcia celu a więc wyboru 

wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Dokonany przez zamawiającego 

opis powinien wskazywać, iż wykonawcy nie spełniający kryteriów podmiotowych nie dają rękojmi możliwości 

realizacji zamówienia publicznego. W jednym z wyroków Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził: „Narusza tę 

zasadę [zasadę uczciwej konkurencji] sam fakt rażąco nieadekwatnego dla wielkości przedmiotu zamówienia 

określenia wymaganego od oferentów rocznego pułapu przerobu, który eliminuje wszystkich nie spełniających 

tego wymogu. Interes prawny w zmianie takiego zapisu ma każdy z oferentów, który poprzez ten warunek 

zostałby wykluczony z przetargu.” 
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II. Zakres opisu 

Opis oceny spełniania warunków nie jest konieczny w stosunku do wszystkich warunków. Warunki określone w 

art. 24 ust. 1 są na tyle jednoznaczne, iż nie wymagają one dalszego opisu przez zamawiającego. Stąd też, w 

stosunku do tych warunków, zamawiający poprzestaje jedynie na ewentualnym żądaniu stosownego 

oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do opisu wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy a jedynie 

tych, które uważa za niezbędne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia 

publicznego. Na powyższe wskazuje przepis art. 26 ust. 2a ustawy, który okresla, iż wykonawca zobowiązany 

jest wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie na żądanie zamawiającego i w 

zakresie przez niego wskazanym. 

III. Obowiązek zamieszczenia opisu w ogłoszeniu o zamówieniu 

Ustawodawca jednoznacznie nałożył na zamawiającego obowiązek opisu oceny spełniania warunków, zarówno 

w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7, art. 48 pkt 6) jak i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 5), o ile oczywiście taki opis jest dokonywany przez zamawiającego. 

IV. Środki ochrony prawnej przysługujące na opis 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków stanowi jedną z najważniejszych czynności 

dokonywanych przez zamawiającego, albowiem wyznacza krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o 

zamówienie publiczne. Z tego względu, ustawodawca, tak jak w dotychczas obowiązującym stanie prawnym, 

przyznał wykonawcom uprawnienie do wnoszenia środków ochrony prawnej na tę czynność niezależnie od 

wartości udzielanego zamówienia. Środki ochrony prawnej w tym zakresie służą zapewnieniu realizacji zasady 

dostępu wykonawców do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminacyjnych. 
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