
Jednak moJednak można podpierana podpierać si się potencja potencjałem podmiotu trzeciego, jeem podmiotu trzeciego, jeśli nie zostali nie został wskazany w wskazany w

ofercie?ofercie?
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Czy wyrok TSUE C-387/14 w tym zakresie znajduje zastosowanie w obowiCzy wyrok TSUE C-387/14 w tym zakresie znajduje zastosowanie w obowiązujzującym staniecym stanie

prawnym?prawnym?

Wątpliwościom związanym z oceną możliwości wskazywania zasobów innego podmiotu w sytuacji, gdy podmiot ten

nie został wskazany wprost w ofercie, w kontekście Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2017-

05-04, C-387/14 (Esaprojekt) jakie dodatkowo nasunęły mi się po lekturze opinii prawnej UZP „Relacja art. 22a ust. 6 do

art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”  poświęciłem wpis „Zakres uzupe„Zakres uzupełnianych dokumentów w nianych dokumentów w świetlewietle

wyroku TSUE C-387/14”wyroku TSUE C-387/14”.

W Wyroku z dnia 2017-06-28, KIO 1163/17  Krajowa Izba Odwoławcza uznała za dopuszczalne wykazanie zdolności

nansowej w oparciu o potencjał podmiotu trzeciego, niewskazanego pierwotnie w ofercie.

DopuszczalnoDopuszczalność takiego dzia takiego działania zostaania została ograniczona do sytuacji w której na dziea ograniczona do sytuacji w której na dzień sk składania ofert wykonawcaadania ofert wykonawca

warunek spewarunek spełnianiał, ale potem utraci, ale potem utracił wymagan wymaganą zdolno zdolność..  Jest to moim zdaniem bardzo rozsądne stanowisko, gdyż
nadal nie możemy dopuścić do sytuacji w której wykonawca nie spełnia warunku, ale składa w tym zakresie

nieprawdziwe oświadczenie wstępne (powyżej progu - JEDZ).

Publikacja wyroku zbiegła się w czasie z zamieszczeniem na blogu SzuKIO ww. wpisu, dlatego też przygotowując go, nie

mogłem podeprzeć się prezentowanym przez Izbę stanowiskiem. Choć muszę przyznać, że zarówno Izba w swoim



wyroku jak i ja we wpisie zwróciliśmy uwagę dokładnie na takie same okoliczności, które powodują, że zastosowanie w

obecnym stanie prawnym Wyroku TSUE C-387/14 (Esaprojekt) wymaga każdorazowo dogłębnej analizy konkretnego

stanu faktycznego i nie może być "automatyczne".

"Przy obecnym kształcie przepisów, w szczególności koncepcji wery kacji zdolności wykonawców na

podstawie oświadczenia wstępnego (składanego na formularzu JEDZ) nie można wykluczyć, iż w trakcie

trwania procedury zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej, sytuacja wykonawców może ulegać
zmianie, np. w związku z zaangażowaniem środków w inne przedsięwzięcia, co na równi dotyczy

wykonawców, którzy korzystają z potencjału podmiotu trzeciego, jak i tych którzy takiej potrzeby nie mieli na

moment składania oferty. Ustawodawca w art. 22a ust. 6 Ustawy zasadniczo odniósł się do możliwych zmian,

wobec pierwotnych założeń wynikających z oferty, polegających na zastąpieniu podmiotu trzeciego innym

lub rezygnacji z tej formuły wykazania spełnienia warunku i samodzielnego wykazania się potencjałem

własnym. W ocenie Izby, w mechanizm ten wpisuje się również zmiana polegająca na zastąpieniu potencjału
własnego (który np. utracił właściwości wystarczające do spełnienia warunku udziału w postępowaniu),

potencjałem innego podmiotu. W obu tych wariantach dochodzi bowiem do wskazania nowego podmiotu dla

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Trudno jest uzasadniTrudno jest uzasadnić, dlaczego zmiana, dlaczego zmiana

podmiotu bypodmiotu byłaby dopuszczalna tylko dla tych przypadków, gdzie wykonawca od poczaby dopuszczalna tylko dla tych przypadków, gdzie wykonawca od początku deklarowatku deklarował
koniecznokonieczność skorzystania z potencja skorzystania z potencjału podmiotu trzeciego (a wiu podmiotu trzeciego (a więc sam nie spec sam nie spełnianiał warunku udzia warunku udziału wu w

postpostępowaniu), a tam, gdzie wykonawca utracipowaniu), a tam, gdzie wykonawca utracił niezb niezbędne zasoby (chociadne zasoby (chociaż spe spełnianiał warunki sk warunki składajadającc

ofertofertę lub wniosek), takiej mo lub wniosek), takiej możliwoliwości miaci miałby byby być pozbawiony. pozbawiony.  Każdy wykonawca powinien mieć takie same

gwarancje skorzystania z mechanizmów przewidzianych w ustawie. Skoro możliwość jaką daje przepis art.

22a ust. 6 Ustawy dopuszcza wskazanie nowego podmiotu trzeciego, to nie można odmówić oceny

dokumentów dotyczących nowych podmiotów, tylko dlatego, że wcześniej nie wskazano w ofercie/wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu tych podmiotów."

Podyskutuj o tym na ForumPodyskutuj o tym na Forum

Specjalnie dla Państwa, na prośbę uczestników SpotKIO uruchomiliśmy ForumForum, dzięki któremu tematy poruszane natematy poruszane na

naszych spotkaniach mognaszych spotkaniach mogą by być kontynuowane on-line. kontynuowane on-line.  Forum dostępne jest pod adresem https://szukio.pl/forum.

Niebawem dostęp do niego będzie również możliwy z głównej strony naszego serwisu.

Popierasz ww. pogląd?

A może masz zupełnie inne zdanie?

Przejdź bezpośrednio do tematu związanego z wyżej wymienionym Wyrokiem KIO i zabierz głos w dyskusji -

DYSKUSJA NA FORUM

Konkurs na kreatywnKonkurs na kreatywną nazw nazwę naszego Forum naszego Forum

Jeśli masz pomysł jak w konwencji SzuKIO / SpotKIO nazwać nasze forum zgłoś go TUTAJ

Najciekawsza propozycja zostanie nagrodzona wejNajciekawsza propozycja zostanie nagrodzona wejściówkciówką na SpotKIO ! na SpotKIO !


