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A G N I E S Z K A Z A B O R O W S K A

W dniu 13 lipca 2009 r. Parlament Europejski
i Rada przyj´∏y dyrektyw´ obronnà 2009/
81/WE.1 Do polskiego systemu zamówieƒ

publicznych przepisy unijne zosta∏y wdro˝ony
z dniem 20 lutego 2013 r.2 Regulacje w tym zakresie
obj´∏y g∏ównie nowododany rozdzia∏ 4a w dziale III
dotychczasowej ustawy.3 Od dnia 1 stycznia 2021 r.
nowa ustawa4 odr´bnoÊci dla zamówieƒ w dziedzi-
nie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa okreÊla w dziale VI.
Sprawdzamy czy zmianie uleg∏y wybrane elementy
dokumentacji zamówienia takie jak: og∏oszenia,
OPZ, przes∏anki do wykluczenia, komunikacja oraz
zaliczka.

WST¢PNE OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU
Jednym z pierwszych dokumentów, z które-

go wykonawcy mogà dowiedzieç si´ o planach zaku-
powych zamawiajàcych w dziedzinie obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa – jest opublikowane wst´pne og∏o-
szenie informacyjne. Zamawiajàcych mo˝e przekazaç
Urz´dowi Publikacji UE lub zamieÊciç w profilu na-
bywcy takie og∏oszenie o zamówieniach lub umowach
ramowych planowanych do udzielenia – dopiero po
uchwaleniu planu finansowego. W przypadku zama-
wiajàcych, którzy nie sporzàdzajà planu finansowego
– takà publikacj´ mo˝na wykonaç raz w roku. Dotyczy
to post´powaƒ prowadzanych w trybach konkuren-
cyjnych, tj.: trybie przetargu ograniczonego, negocja-
cji z og∏oszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Za-
kres danych zawartych we wst´pnym og∏oszeniu
okreÊla wprost nowe Pzp, w art. 402 ust. 2.

Warto pami´taç, ˝e w post´powaniach
o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronno-
Êci i bezpieczeƒstwa wszystkie og∏oszenia sà
przekazywane do publikacji Urz´dowi Publikacji
UE. Sà one dost´pne, jak dotychczas, na stronie
internetowej: www.simap.europa.eu.

Art. 399

Art. 402

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WÊród kolejnych czynnoÊci – poprzedzajà-
cych wszcz´cie oficjalnego post´powania – jest okre-
Êlenie potrzeb zakupowych zamawiajàcego. Przyst´-
pujàc do opis przedmiotu zamówienia zamawiajàcy
musi si´ kierowaç zasadami w∏aÊciwymi dla zamó-
wieƒ klasycznych, czyli regu∏ami okreÊlonymi w art.
99 i 103 Pzp. Nale˝y jednak pami´taç o odr´bnoÊciach
specyficznych dla sektora obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa, na które wskazuje obszerny przepis art. 400 Pzp.
Regulacja ta stanowi implementacj´ dyrektywy
obronnej i mo˝na stwierdziç, ˝e stanowi jej wiernà
kopi´.

Opisu przedmiotu zamówienia mo˝e dokonaç w jeden
z czterech nast´pujàcych sposobów:

1. Wskazanie cech materia∏ów, produktu lub us∏ugi.
Wykaz tych cech zosta∏ okreÊlony w art. 102, a ko-
lejnoÊç zastosowania w art. 400 ust. 1 pkt 1) Pzp.

2. Wskazanie wymagaƒ dotyczàcych wydajnoÊci lub
funkcjonalnoÊci, w tym wymagaƒ Êrodowisko-

Art. 400

Wszcz´cie i prowadzenie post´powania
w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa.
Og∏oszenia, OPZ i inne wymogi dotyczàce realizacji
procedury i udzielenia zamówienia

AGNIESZKA ZABOROWSKA

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia
13.07.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych
zamówieƒ na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi przez instytucje
lub podmioty zamawiajàce w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa i zmieniajàca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz.
UE L 216 z 20.8.2009 r., str. 76, z póên. zm.), dalej: „dyrektywa
obronna”.
2 Do dnia 19.02.2013 r. udzielanie zamówieƒ dla wojska odbywa-
∏o si´ w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
3 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
4 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. poz. 2019 r.), dalej: „Pzp”.
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wych. Parametry muszà byç na tyle precyzyjne,
aby wykonawcy mogli zdefiniowaç przedmiot za-
mówienia, a sam zamawiajàcy doprowadziç do ce-
lu wszcz´cia procedury zakupowej, czyli udzieliç
zamówienia.

3. Je˝eli wspó∏czynniki wydajnoÊci lub funkcjonal-
noÊci nie sà dostatecznie precyzyjne, aby umo˝-
liwiç wykonawcom ustalenie przedmiotu za-
mówienia – to OPZ musi odnosiç si´ dodatkowo
do norm europejskich, ocen technicznych, specy-
fikacji technicznych i systemów referencji tech-
nicznych.

4. Odniesienie si´ do norm, europejskich ocen tech-
nicznych i specyfikacji oraz systemów technicz-
nych i jednoczeÊnie do wymagaƒ dotyczàcych
wydajnoÊci lub funkcjonalnoÊci.

Specyfika zamówieƒ w tych dziedzinach przema-
wia∏a za otwartym i konkurencyjnym procesem za-
kupowym. Je˝eli OPZ odnosi si´ do norm europej-
skich, mi´dzynarodowych lub krajowych, w tym
norm w∏aÊciwych dla dziedziny obronnoÊci – to
w takim przypadku zamawiajàcy zobowiàzani sà
dopuÊciç rozwiàzania równowa˝ne (art. 400 ust. 3
nowego Pzp).

Zamawiajàcy mo˝e równie˝ dopuÊciç oferty
wariantowe okreÊlajàc ich minimalne wymagania
i kryteria oceny oferty.

CharakterystycznoÊç tego sektora uza-
sadnia równie˝ sytuacj´, w której uzyskanie opi-
su przedmiotu zamówienia lub innych elemen-
tów dokumentacji – b´dzie wiàza∏o si´ ze z∏o˝e-
niem wniosku o ich udost´pnienie, a nawet do-
datkowà op∏atà. Mo˝e zdarzyç si´ bowiem tak, ˝e
specyfikacja warunków zamówienia lub opis po-
trzeb i wymagaƒ b´dzie w posiadaniu innego
podmiotu ni˝ sam zamawiajàcy.

SPECYFICZNA FORMA KOMUNIKACJI
Wobec wielu odmiennoÊci przewidzianych

dla omawianego typu zamówieƒ – nie dziwi fakt, i˝
równie˝ w zakresie sposobu komunikowania si´ za-
mawiajàcego i wykonawców wyst´puje wiele wyjàt-
ków wzgl´dem klasycznych procedur.

Przede wszystkim to zamawiajàcy decyduje jakà
form´ komunikacji preferuje. Mo˝e wybraç z na-
st´pujàcych sposobów: za poÊrednictwem opera-
tora pocztowego, w rozumieniu przepisów o pra-

Art. 401

Art. 416

Art. 403

wie pocztowym, osobiÊcie, przez pos∏aƒca, przy
u˝yciu faksu lub przy u˝yciu Êrodków komunika-
cji elektronicznej.

Zg∏oszenie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu mo˝e nastàpiç nawet telefonicznie przed
up∏ywem terminu sk∏adania tych˝e wniosków. W ta-
kiej sytuacji potwierdzenie z∏o˝enia wniosku zostanie
wys∏ane do zamawiajàcego, przed up∏ywem terminu,
i zostanie zamawiajàcemu dor´czone nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od daty up∏ywu terminu sk∏adania
wniosków.

Zamawiajàcy mo˝e jednak wymagaç, aby wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, sk∏adane
przy u˝yciu faksu, by∏y potwierdzane za poÊrednic-
twem operatora pocztowego lub przy u˝yciu Êrodków
komunikacji elektronicznej. Termin takiego potwier-
dzenia okreÊla zamawiajàcy.

Ofert´, wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu oraz oÊwiadczenie dotyczàce spe∏niania wa-
runków udzia∏u w post´powaniu i braku podstaw do
wykluczenia – sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci,
w formie pisemnej albo za zgodà zamawiajàcego
w formie elektronicznej.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Wykonawcy bioràcy udzia∏ w post´powaniach
o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa podlegajà odmiennej
weryfikacji ni˝ wykonawcy sk∏adajàcy oferty w proce-
durach klasycznych.

W zamówieniach obronnych katalog przes∏anek
wykluczenia zosta∏ podzielony na badanie obo-
wiàzkowe i dodatkowe, o ile takowe zosta∏o prze-
widziane wczeÊniej przez zamawiajàcego.

Co do zasady w omawianym typie zamó-
wieƒ publicznych znajduje zastosowanie katalog obli-
gatoryjnych przes∏anek wykluczenia w∏aÊciwy dla za-
mówieƒ klasycznych, okreÊlony w art. 108 Pzp. Wy-
jàtkiem sà zamówienia na us∏ugi niepriorytetowe wy-
kazane w za∏àczniku II do dyrektywy obronnej (art.
398 Pzp).

W zakresie fakultatywnych podstaw wyklu-
czenia wykonawców w zamówieniach obronnych Pzp
odwo∏uje si´ przede wszystkim do fakultatywnych
podstaw wykluczenia przyj´tych dla regulacji klasycz-
nych w art. 109 Pzp.

Art. 109

Art. 108

Art. 405

Z A M Ó W I E N I A O B R O N N E
D Z I A ¸ V I
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Dodatkowo, sformu∏owano obszerny katalog
przes∏anek odnoszàcy si´ do wiarygodnoÊci za-
chowania bezpieczeƒstwa informacji oraz bezpie-
czeƒstwa dostaw.

W tym zakresie, zamawiajàcy mo˝e
przewidzieç, i˝ wykluczeniu b´dà podlegaç wykonaw-
ca (w niektórych przypadkach nieprawid∏owoÊci do-
tyczà m.in. wspólników, cz∏onków zarzàdu, rady nad-
zorczej, prokurenta) w stosunku do którego:

1. Podj´to decyzj´ o cofni´ciu poÊwiadczenia bezpie-
czeƒstwa.

2. Ustalono naruszenie zobowiàzania w zakresie
bezpieczeƒstwa informacji lub bezpieczeƒstwa do-
staw (w tym w zwiàzku z wykonaniem, niewyko-
naniem lub nienale˝ytym wykonaniem zamówie-
nia). W tych przypadkach wykluczenie nast´puje,
je˝eli nie up∏yn´∏o 5 lat od stwierdzenie narusze-
nia.

3. Uznano wykonawc´ za nieposiadajàcego wiary-
godnoÊci niezb´dnej do wykluczenia zagro˝enia
dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, tak˝e
w inny sposób ni˝ w drodze wydania decyzji o cof-
ni´ciu Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏o-
wego.

4. Siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje si´
w innym paƒstwie ni˝: paƒstwo cz∏onkowskie UE,
EOG lub paƒstwie, z którym UE lub Polska zawar-
∏y umow´ mi´dzynarodowà, dotyczàcà zamówieƒ
obronnych (oczywiÊcie, o ile zamawiajàcy tak za-
w´zi∏ kràg wykonawców, do czego na prawo).

Nale˝y pami´taç o specyfice tej bran˝y,
kolejnym przejawem uwidocznionym w Pzp jest mo˝-
liwoÊç odstàpienia przez zamawiajàcego od odrzuce-
nia wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu lub oferty wykonawcy, w stosunku do którego
zachodzà podstawy wykluczenia – je˝eli stosowne za-
strze˝enie zosta∏o przewidziane w og∏oszeniu o zamó-
wieniu. JednoczeÊnie za skorzystaniem z takiej mo˝li-
woÊci musi staç interes ogólny.

U˝yte sformu∏owanie „interes ogólny” jest wyjàt-
kowo nieprecyzyjne i z ca∏à pewnoÊcià b´dzie ro-
dziç wiele interpretacyjnych.

Kolejna wàtpliwoÊç autora oraz praktyków stosujà-
cych przepisy o zamówieniach publicznych jest taka,
i˝ takie rozwiàzanie prawne budzi wàtpliwoÊci co do

Art. 405 ust. 8

Art. 405 ust. 2

jego zgodnoÊci z przepisami unijnymi5, z których wy-
nika, ˝e pope∏nienie czynów przest´pczych lub zabro-
nionych powoduje koniecznoÊç wykluczenia o wyko-
nawcy z dost´pu do zamówienia i nie istnieje w tym
zakresie inny interes, który móg∏by mieç wp∏yw na ta-
kà decyzj´.6

Ostatnia uwaga w tym zakresie jest taka, ˝e skoro wa-
runkiem do zastosowania tej mo˝liwoÊci jest stosow-
ne zastrze˝enie przewidziane w og∏oszeniu o zamó-
wieniu – to nie w ka˝dym przypadku zastosowanie
b´dà mia∏y wszystkie przes∏anki wykluczenia, w tym
równie˝ te oznaczone jako obligatoryjne. Finalnie, in-
formacji o tym za jakie naruszenia wykonawca b´dzie
podlega∏ wykluczenia – nale˝y szukaç w treÊci og∏o-
szenia o zamówieniu.

ZALICZKI
W dokumentacji zamówienia w dziedzinach obronno-
Êci i bezpieczeƒstwa, podobnie jak w przypadku regu-
lacji klasycznych, mo˝na przewidzieç udzielanie zali-
czek. Nie stosuje si´ przy tym zasad dotyczàcych zali-
czek w∏aÊciwych dla zamówieƒ klasycznych, o któ-
rych mowa w art. 442 ust. 1 i 2 Pzp7. Natomiast pozo-
sta∏e regulacje (czyli art. 442 ust. 3–6 oraz art. 443) –
tak, stosuje si´.

Odnoszàc si´ tylko do odr´bnoÊci tej instytucji w sek-
torze obronnym wskazaç nale˝y, ˝e to niewàtpliwie
korzystne wsparcie finansowe wykonawcy jest mo˝li-
we w ÊciÊle okreÊlonych sytuacjach, tj.:

1. Mo˝liwoÊç taka zosta∏a przewidziana w og∏oszeniu
o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

2. Wykonawca zosta∏ wybrany w trybie negocjacji
bez og∏oszenia albo zamówienia z wolnej r´ki.
W tych przypadkach – zasady udzielania zaliczek
muszà byç okreÊlone w zaproszeniu do negocjacji
i pozostawaç niezmienne w toku realizacji umo-
wy w sprawie zamówienia. Jedna z takich usta-
wowych zasad wskazuje, ˝e wysokoÊç jednorazo-
wej zaliczki nie mo˝e przekraczaç 33% wartoÊci
wynagrodzenia wykonawcy. Wyp∏ata zaliczki mo-
˝e jednak nast´powaç w ramach mnogiej iloÊci

Art. 420

A G N I E S Z K A Z A B O R O W S K A

5 NiezgodnoÊç z przepisem art. 39 ust. 1 dyrektywy obronnej oraz
art. 57 (1) i (2) dyrektywy klasycznej.
6 Tak: M.Lechna-Marchewka, Komentarz do art. 405 Pzp, [w:]
Nowe Pzp ˝ywy komentarz, pub.el.
7 Wynika to wprost z wy∏àczenia, o którym mowa w art. 395 ust.
1 pkt 2 Pzp.
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transz, nie musi ona wystàpiç jednorazowo (wa-
runkiem jest jednak, aby w danym momencie jej
wysokoÊç nie przekroczy∏a 33% wynagrodzenia
wykonawcy).

Udzielenie kolejnej zaliczki jest mo˝liwe wy∏àcz-
nie, je˝eli wykonawca poprzednio udzielane za-
liczki lub wyka˝e, ˝e zaanga˝owa∏ ca∏oÊç Êrod-
ków w zakresie wartoÊci poprzednio udzielanych
zaliczek. Druga mo˝liwoÊç to rozszerzenie do-
puszczalnoÊç udzielania kolejnych zaliczek
w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
w stosunku do mo˝liwoÊci przewidzianych dla
zamówieƒ klasycznych. Ocena wiarygodnoÊci
dzia∏aƒ finansowych wykonawcy spoczywa na
zamawiajàcym.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ w sprawie
zamówienia publicznego na okres d∏u˝szy ni˝
standardowy czteroletni.

Musi byç to jednak uzasadnione interesem publicz-
nym, je˝eli wykonanie zamówienia w d∏u˝szym okre-
sie spowoduje oszcz´dnoÊci kosztów realizacji zamó-
wienia w stosunku do okresu czteroletniego lub wyni-
ka to z programu rozwoju Si∏ Zbrojnych. Zgodnie
z wyk∏adnià poj´cia „interes publiczny” dokonanà
przez Trybuna∏ Konstytucyjny interesem publicznym
jest korzyÊci uzyskiwane w wyniku realizacji przedsi´-
wzi´ç s∏u˝àcych ogó∏owi w zakresie zadaƒ cià˝àcych
na administracji rzàdowej oraz samorzàdowej, reali-
zowanych w drodze Êwiadczenia us∏ug powszechnie
dost´pnych, zwiàzanych np. z ochronà zdrowia,
oÊwiaty, kultury czy porzàdku publicznego.8 Poj´cie to
zosta∏o zdefiniowane równie˝ przez sk∏ady orzekajàce
KIO. Tytu∏em przyk∏adu: „potrzeba ogó∏u, okreÊlonej
spo∏ecznoÊci czy grupy mieszkaƒców, grupy zawodo-
wej, charakteryzujàcej si´ wspólnà cechà”. 9

W takim przypadku, co do zasady, zamawiajàcy prze-
chowuje dokumentacj´ post´powania w ca∏ym okre-
sie obowiàzywania umowy.

TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajàcy
musi wstrzymaç si´ z zawarciem umowy przez okres
10 lub 15 dni – w zale˝noÊci od tego w jakiej formie
przekaza∏ zawiadomienie o wyborze oferty najkorzyst-
niejszej. Pierwszy termin odnosi si´ do u˝ycia Êrod-
ków komunikacji elektronicznej (w tym równie˝ fak-
su – czego nie przewiduje procedura zamówieƒ kla-

Art. 421 ust. 1 i 2

Art. 421 ust. 3

sycznych), drugi do ka˝dego innego sposobu. Okres
ten to zapewnienie, aby wykonawcy dysponowali cza-
sem wystarczajàcym na skuteczne odwo∏ania od decy-
zji o udzieleniu zamówienia podj´tych przez instytu-
cje zamawiajàce.

Na zasadzie wyjàtku, zamawiajàcy mo˝e zawrzeç
umow´ bez zachowania minimalnego okresu oczeki-
wania, w dwóch przypadkach:

1. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z og∏oszeniem lub dialo-
gu konkurencyjnego z∏o˝ono tylko jeden wniosek
lub jednà ofert´, a jednoczeÊnie up∏ynà∏ termin do
wniesienia odwo∏ania na czynnoÊç odrzucenia
wniosku albo w nast´pstwie wniesienia odwo∏ania
KIO og∏osi∏a wyrok lub postanowienie koƒczàce
post´powanie odwo∏awcze.

2. Umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie
negocjacji bez og∏oszenia albo na podstawie umo-
wy ramowej.

RAPORT Z REALIZACJI
O wykonaniu zamówienia publicznego w dziedzi-
nie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa – zamawiajàcy
informuj´ Prezesa UZP.

Informacja powinna byç przekazana w terminie 30
dni od dnia wykonania umowy. Zakres zawiadomie-
nia o realizacji okreÊla nowe Pzp, przyk∏adowo sà to
elementy takie jak: ocena czy zamówienie publiczne
zosta∏o zrealizowane nale˝ycie i czy przy wykonaw-
stwie brali udzia∏ podwykonawcy.

8 Uchwa∏a Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r.,
W 8/96; OTK 1997/1/15.
9 Wyrok Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 8 kwietnia 2008 r.,
Sygn. akt: KIO/UZP 262/08.

Art. 421 ust. 5

Z A M Ó W I E N I A O B R O N N E
D Z I A ¸ V I

AGNIESZKA ZABOROWSKA
Adwokat, za∏o˝yciel Kancelarii
AdwokackiejZaborowska.
Specjalizujàcasi´ wprocesie udzielania
i realizacji zamówieƒ publicznych,
g∏ównie wzakresie takichbran˝ jak:
budownictwo, IT, energetyka, sektor

medyczny oraz edukacja.Ekspertwzakresiewarunków
kontraktowychFIDIC. Autorkawielu publikacji dotyczàcych
zamówieƒ publicznych.


