Konferencja
II „lskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomoci”
wraz z obchodami

lskiego Dnia Budowlanych - 2010
Katowice, 14 padziernika 2010 r.

WSPÓLNE PRZEDSIWZICIE

Szanowni Pastwo!
W lutym 2008 roku samorzdy gospodarcze i zawodowe oraz organizacje
pozarzdowe, prowadzce dziaalno w obszarach inwestycji, budownictwa,
nieruchomoci, zawary porozumienie o utworzeniu platformy wspódziaania jako
Forum Budownictwa lskiego. Obecnie, po przystpieniu do tego porozumienia
kolejnych uczestników, a wród nich Politechniki lskiej i Czstochowskiej, Polskiej
Izby Ekologii i Stowarzyszenia Inynierów i Techników Górnictwa, Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Oddzia w Katowicach i Górnolskiego Towarzystwa
Gospodarczego, „Forum” reprezentuje ponad
40 tys. osób jako kadra inynieryjno-techniczna i 300 organizacji gospodarczych.
Celem tej inicjatywy byo i jest zwikszanie skutecznoci naszego udziau w staej
poprawie warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych regulujcych procesy
inwestycyjne i budownictwa oraz zarzdzania nieruchomociami. Zajmowanie
wspólnego stanowiska wobec nowych projektów legislacyjnych dotyczcych zwaszcza
prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, systemu zamówie
publicznych.
W roku ubiegym, w trakcie „I lskiego Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomoci w Ustroniu lskim”, poddalimy ocenie system ksztacenia kadr dla
budownictwa na poziomie rednim i wyszym, postulujc uruchomienie „lskiego
Programu Edukacji Budowlanej”. Wskazalimy na znaczenie jakie dla rozwoju
inwestycyjnego ma wdraanie zasad Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Wspólne dziaania podejmowane s przez uczestników „Forum” take dla
przywracania i odbudowy wizi integracyjnych w reprezentowanych rodowiskach
zawodowych – po trudnych procesach transformacji ustrojowej i rozlegych zmianach
strukturalnych oraz wasnociowych w organizacjach gospodarczych. Celowa jako
najlepszy sposób – na podnoszenie jakoci dziaania – doceniania uczciwoci,
wzajemnej wspópracy i kooperacji, honorowania osób tworzcych histori gospodarcz
regionu.
Kierujc si tymi pogldami, od 2008 roku organizujemy wspólnie uroczyste obchody
lskiego Dnia Budowlanych, poczone w tym roku z konferencj „II lskie Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci”.
yczymy jej uczestnikom konstruktywnych debat.
za samorzdy zawodowe„Forum”
Przewodniczcy Rady lskiej
Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa

za samorzdy i organizacje
gospodarcze „Forum”
Prezydent
lskiej Izby Budownictwa

Franciszek Buszka

Tadeusz Wnuk
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ORGANIZATORZY KONFERENCJI

lska Izba Budownictwa.
Tadeusz Wnuk – Prezydent Izby.
lska Okrgowa Izba Inynierów Budownictwa.
Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady.
Polski Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa – Oddzia w Katowicach.
Andrzej Nowak – Przewodniczcy.
Polskie Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych – Oddzia w Katowicach.
Hieronim Spiewski – Przewodniczcy.
Instytut Gospodarki Nieruchomociami i Federacja Gospodarki Nieruchomociami.
Arkadiusz Borek – Prezes Zarzdu oraz Prezydent.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia Katowice.
Andrzej S. Barczak – Prezes Zarzdu.
Zwizek Pracodawców Budownictwa w Gliwicach.
Antoni Falikowski – Prezes.
Górnolskie Towarzystwo Gospodarcze.
Krzysztof Mikua – Przewodniczcy.

PARTNERZY MERYTORYCZNI
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PATRONAT HONOROWY
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Minister Infrastruktury
Cezary Grabarczyk

MARSZAEK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO
Bogusaw migielski
Serdecznie dzikuj Zarzdowi Izby za zaproszenie na „II lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci”. Gratuluj organizatorom podjcia podczas konferencji najbardziej aktualnych problemów zwizanych z szeroko pojt problematyk budownictwa mieszkaniowego. Z przyjemnoci wyraam zgod na objcie tego przedsiwzicia honorowym patronatem.
Jedn z kluczowych przeszkód w rozwoju budownictwa – szczególnie w rednio i dugookresowym horyzoncie czasu – jest obecny stan prawny, który nie tworzy warunków do uchwalania miejscowych planów przestrzennych. Jestem przekonany, e w trakcie obrad Izba przedstawi swoje postulaty take w tej kwestii.
Korzystajc z okazji chciabym podkreli du rol Forum w integracji rodowiska, które sw dziaalnoci
daje dobry przykad dla caego kraju.
Wszystkim zgromadzonym ycz owocnych obrad.

WOJEWODA LSKI
Zygmunt ukaszczyk
W odpowiedzi na Pana pismo dotyczce honorowego patronowania konferencji „II lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci” informuj, e z przyjemnoci bdzie dla mnie objcie tego wydarzenia swoim patronatem.
Jestem przekonany, e spotkanie stanie si dobr okazj do wymiany dowiadcze i opinii. Mam nadziej, e
zdobyta wiedza bdzie pomocna w codziennej praktyce zawodowej. Jednoczenie ycz, by konferencja przyczynia si do realizacji dalszych pomysów oraz przedsiwzi zwizanych z rozwojem budownictwa w Polsce.
cz pozdrowienia, ycz organizatorom powodzenia w realizacji konferencji a jej uczestnikom owocnych
obrad.

Rektor Politechniki lskiej
prof. dr hab. in. Andrzej Karbownik

Rektor Politechniki Czstochowskiej
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
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RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. in. Jan lusarek
– Prorektor ds. Nauki i Wspópracy z Przemysem Politechniki lskiej w Gliwicach.
prof. zw. dr hab. Andrzej S. Barczak dr h.c.
– Rektor lskiej Wyszej Szkoy Zarzdzania im. Gen. Zitka w Katowicach,
Prezes Zarzdu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddzia Katowice, Czonek Prezydium PAN.
prof. dr hab. Jan Grabowski
– Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu lskiego.
prof. dr hab. in. Jarosaw Rajczyk
– Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej.

zez

PROGRAMKONFERENCJI
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„II lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci”
wraz z obchodami „lskiego Dnia Budowlanych – 2010”
w dniu 14 padziernika 2010 r. (czwartek)
Sala Sejmu lskiego Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach

ne i
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wa-
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9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji
Hol Sali Sejmu lskiego Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach

9.30-10.00

Otwarcie spotkania i przywitanie Goci

10.00-10.45

Obchody lskiego Dnia Budowlanych – 2010
Prowadzi: Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
w Katowicach
– wrczenie odznacze pastwowych i wyrónie,
– nadanie Wielkiej Nagrody Prezydenta lskiej Izby Budownictwa – z Laurem
z tytuem „Autorytet – budownictwa i gospodarki lskiej”,
– prezentacja laureatów XX Edycji Konkursu „Budowa Roku”,
– wrczenie „Zotych Laurów 2010r.” Instytutu Gospodarki Nieruchomociami

10.45-11.00

Przerwa kawowa

11.00-11.15

Otwarcie konferencji – przedstawienie celów programowych konferencji oraz uczestników
poszczególnych sesji tematycznych.
Prowadzi: Tadeusz Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa

11.15-12.30

Sesja I

ycji

mo-

so-

ec”.

re-

ROwa.

ycje

str. 8

Projekty rozwiza realizacji budownictwa mieszkaniowego przez samorzdy terytorialne
Prowadzcy sesj – Arkadiusz Borek – Prezes Zarzdu Instytutu Gospodarki Nieruchomociami.
Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomociami, Wiceprezes lskiej Izby Budownictwa.
„Spóka celowa oraz partnerstwo publiczno-prywatne realn alternatyw zmniejszenia deficytu
zasobów mieszkaniowych”

str. 11

„Jak TBS-y mog inwestowa dzisiaj: – obligacje zamienne i odroczone prawo wasnoci zamiast
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego”
Krzysztof Mikua – Przewodniczcy Zarzdu Górnolskiego Towarzystwa Gospodarczego

str. 15

„Fundacje budownictwa mieszkaniowego”
Wiesaw Okoski –Prezes Zarzdu P.B. „Robud” Sp. z o.o. w Gliwicach, Czonek Rady lskiej Izby
Budownictwa,

str. 16

„Propozycja alternatywnego sposobu finansowania inwestycji wspierajcych rozwój spoecznych zasobów
mieszkaniowych”
Dariusz Jeziorski – Dyrektor Zespou ds. Finansowania Nieruchomoci PKO BP Oddziau Regionalnego
w Katowicach

str. 17

„Konsolidacja spóek mieszkaniowych szans rozwoju”
Jarosaw Wieszoek – Prezes Zarzdu Spóki Mieszkaniowej „Mysowice” Sp. z o.o. w Mysowicach

str. 18

„Dzi i jutro – gospodarka mieszkaniowa miasta Bolesawiec”
Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesawiec

str. 19
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Prezentacja Banku Zachodniego WBK S.A.
Rozmowa z Jackiem Zakrzowskim – Dyrektorem Regionu lskiego Banku Zachodniego WBK S.A.

str. 21

Rozmowa z Rafaem Rbilasem, Dyrektorem 1 Oddziau w Chorzowie, Banku Zachodniego WBK S.A.

str. 22

12.30-12.45

Przerwa kawowa

12.45-13.50

Sesja II:
Stan planowania i zagospodarowania przestrzennego krajowego, regionalnego, miejscowego
Prowadzcy sesj – Józef Kuklok-Opolski – Prezes Zarzdu „AB - PROJEKT” Sp. z o.o. w Tychach,
Wiceprezes lskiej Izby Budownictwa
„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a inwestycje celu publicznego”
prof. dr hab. in. arch. Krzysztof Gasido – Dziekan Wydziau Architektury Politechniki lskiej

str. 23

„Planowanie regionalne – pojcie, zakresy, stan”
prof. dr hab. in. arch. Zbigniew Kamiski – Prodziekan Wydziau Architektury Politechniki lskiej w Gliwicach

str. 25

„Planowanie lokalne – bariera czy narzdzie rozwoju?”
dr Krzysztof Kafka – Prezes Poudniowej Okrgowej Izby Urbanistów w Katowicach

str. 27

„Opinia Gównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw”
dr Grzegorz A. Buczek – sekretarz Gównej Komisji Urbanistyczno-Architekonicznej w Warszawie

str. 29

Rozmowa z Dariusze Winkiem – Gównym Ekonomist Banku, Dyrektorem Departamentu Analiz
Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BG S.A.

str. 33

13.50-14.00

Przezentacja Banku BG S.A. – prowadzi Dariusz Winek – Gówny Ekonomista Banku

14.00-14.15

Przerwa kawowa

14.15-15.30

Sesja III
Praktyka stosowania ustawy „Prawo zamówie publicznych”
Prowadzcy sesj:
Tadeusz Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa,
Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Praktyka stosowania ustawy „Prawo zamówie publicznych” w ocenie „Zamawiajcych”
reprezentujcy samorzdy terytorialne Dbrowy Górniczej i Zabrza
dr Justyna Olszewska – Naczelnik Biura Zamówie Publicznych Urzdu Miasta Zabrze,
dr Jarosaw Rokicki – Kierownik Biura Koordynacji Zamówie Publicznych i Opinii Prawnych Urzdu Miasta
Dbrowa Górnicza
„Praktyka stosowania ustawy Prawo Zamówie Publicznych przez jednostki samorzdu terytorialnego
(wybrane przykady)”

str. 35

Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej S. A. w Katowicach – Stefania Czaja-Krcioch – Gówny specjalista
„Opinie i spostrzeenia »Drogowej Trasy rednicowej« S.A. wynikajce z praktyki stosowania ustawy
Prawo Zamówie Publicznych (PZP)”

str. 40

Praktyka stosowania ustawy „Prawo zamówie publicznych” w ocenie „Wykonawców”
Zarzdu Katowickiego Przedsibiorstwa Budownictwa Przemysowego „Budus” S.A. w Katowicach
– Grayna Szeliga – Z-ca Dyrektora ds. marketingu
„Dowiadczenia w stosowaniu ustawy Prawo zamówie publicznych z perspektywy Wykonawcy”

str. 42

Zarzdu Spóki „Dan-Pol” Sp. Jawna w Tychach – Anna Piechota-Szczepaska
– Dyrektor-trener i konsultant zamówie publicznych, byy arbiter UZP
„O prawie do odwoania raz jeszcze”

str. 43

Praktyka stosowania ustawy „Prawo zamówie publicznych” w ocenie „Ekspertów”
„Cena raco niska a czyn nieuczciwej konkurencji”
dr Wodzimierz Dzieranowski – ekspert Grupy Doradczej Senna Sp. z o.o. w Warszawie

str. 45

„O kilku problemach zwizanych z przetargiem ograniczonym”
dr Jacek Kaczmarczyk – ekspert LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy – Doradztwo i Usugi w Krakowie

str. 46

„Potencja techniczny i dowiadczenie wykonawcy w zamówieniach publicznych”
Zbigniew Popek – ekspert zamówie publicznych, rozjemca FIDIC

str. 49

„Raco niska cena w zamówieniach publicznych a usugi rzeczoznawców majtkowych”
dr Ewa Przeszo – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu lskiego w Katowicach
dr Justyna Kownacka – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu lskiego w Katowicach

str. 53

Uczestnik panelu: Pani Mirosawa Nykiel – Pose Sejmowej Komisji Gospodarki
15.30-16.00

Podsumowanie konferencji

16.00

Bankiet
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LSKIDZIEBUDOWNICTWA
ZASZCZYTNE WYRÓNIENIA – ODZNACZENIA
MEDAL „ZA DUGOLETNI SUB”
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZOTY
KRYSTYNA STADNIK – Kierownik ds. przygotowania produkcji
PRZEDSIBIORSTWO ROBÓT INYNIERYJNYCH “BOSZKO-KOZUBSKI” Sp. z o.o. Sp.
komandytowa w Dbrowie Górniczej
HENRYK UCZYK – kierownik robót
PRZEDSIBIORSTWO ROBÓT INYNIERYJNYCH “BOSZKO-KOZUBSKI” Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Dbrowie Górniczej

ODZNACZENIA „ZASUONY DLA BUDOWNICTWA”
ZOTA ODZNAKA HONOROWA
STANISAW TADLA – PREZES ZARZDU “BUDOWSERWIS” Z.U.H. Sp. z o.o. w Chorzowie
SREBRNA ODZNAKA HONOROWA
MARIUSZ SARATOWICZ – PREZES ZARZDU „ELTRANS” Sp. z o.o w Chorzowie

WIELKA NAGRODA PREZYDENTA LSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
Z LAUREM – DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Z TYUTUEM „AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”
ZBIGNIEW PODRAZA – Prezydent Miasta Dbrowa Górnicza

NAGRODY W KONKURSIE BUDOWA ROKU 2009 DLA FIRM Z WOJ. LSKIEGO
Nagroda II stopnia
Arkon Sp. z o.o. Bielsko-Biaa
Za Zespó mieszkaniowy ZOTE WZGORZE przy ul. Urodzajnej w Bielsku-Biaej
Dyplom odbiera Prezes Jerzy Woniakowski.
Nagroda II stopnia
Katowickie Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego BUDUS SA, Katowice
Za Budynek biurowy „Centrum Biurowe Kazimierz” w Krakowie.
Dyplom odbiera Prezes Leon Ucka
Nagroda III stopnia
Przedsibiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o. Gliwice
Za Budow zespou basenów otwartych w Andrychowie wraz z zapleczem i niezbdn infrastruktur techniczn – Andrychów, al. Wietrznego
Dyplom odbiera Prezes Sawomir Deka
Nagroda I stopnia
BUDIMEX SA Warszawa, Oddzia Budownictwa Komunikacyjnego Poudnie w Krakowie,
Za Przebudow Wza MURCKOWSKA w Katowicach wraz z budow dróg dojazdowych.
Dyplom odbiera Andrzej Nohel

ZOTA ODZNAKA HONOROWA POLSKIEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA
Danuta Bochyska-Podloch – Sekretarz Rady lOIIB III kadencji.

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA POLSKIEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA
Roman Karwowski – czonek Prezydium lOIIB III kadencji, rzecznik prasowy Izby, delegat na Zjazd PIIB
Piotr Wyrwas – czonek Prezydium lOIIB III kadencji, delegat na Zjazd PIIB
Maria wierczyska – czonek Rady lOIIB III kadencji, delegat na Zjazd PIIB
Krzysztof Kolonko – czonek Rady lOIIB, delegat na Zjazd PIIB.

MEDAL 75-LECIA
POLSKIEGO ZWIZKU INYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxxx

„ZOTY LAUR” INSTYTUTU GOSPODARKI NIERUCHOMOCIAMI
– prestiowa nagroda przyznawana za wsparcie i rozwój gospodarki nieruchomociami oraz podejmowanie przedsiwzi sucych oszczdnociom energii i
ochronie rodowiska.
„Zote Laury” maj na celu uhonorowanie pracy osób, które na co dzie angauj si w rozwój gospodarki nieruchomociami.
W 2010 roku Zote Laury przyznane zostan ju po raz trzeci

STATUETKI „ZOTY LAUR” OTRZYMAJ:
Gmina Miejska Bolesawiec,
Urzd Miejski w Skoczowie
Spódzielnia Mieszkaniowa im. Obroców Pokoju z Gliwic
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Kapitua Nagród i Wyrónie
lskiej Izby Budownictwa
w dniu 15 wrzenia 2010
nadaa Panu Zbigniewowi Podrazie
WIELK NAGROD PREZYDENTA
LSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
– Z LAUREM
i tytuem
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ”

Absolwent lskiej Akademii Medycznej
i Studium Podyplomowego przy Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. W latach 1995-2001 – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Dbrowie Górniczej,
zapewniajc w tym okresie kompleksow modernizacj tego obiektu. Dowiadczony samorzdowiec. Radny Dbrowy Górniczej
oraz Sejmiku Województwa lskiego. W roku 2001 uzyska mandat Posa RP. Peni funkcj Przewodniczcego Sejmowej Komisji
Zdrowia. W 2004 roku powoany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W listopadzie 2006r. wybrany na stanowisko Prezydenta Miasta Dbrowa Górnicza.
Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyem Komandorii Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany Zotym
Laurem Umiejtnoci i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono przez Kapitu tej Nagrody,
Pan Zbigniew Podraza, penic funkcj Prezydenta Miasta Dbrowa Górnicza, zapewni opracowanie, róda i sposoby finansowania oraz realizacj obszernego programu rozwoju inwestycyjnego miasta. Kluczowym
przedsiwziciem jest realizacja projektu
„Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej” z nakadami inwestycyjnymi ponad 500
mln. z., z których blisko 300 mln to dotacja
z funduszy EU oraz NFOIGW. W 2015 roku ponad 92% mieszkaców miasta bdzie

Zbigniew Podraza
Prezydent Dbrowy Górniczej,
polityk, dziaacz samorzdowy,
wybitny lekarz

miao dostp do tego systemu gospodarki komunalnej. Po okresie intensywnych przygotowa, rozpoczta zostaa budowa, unikalnego w skali kraju i kompleksowego, Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej,
zwasz cza nie wi do mej i nie do wi dz cej – z przedszkolem, szkoami stopnia podstawowego i redniego, internatem, obiektami rehabilitacji oraz sportu. Jednym z róde
finansowania tej inwestycji, której koszt przekracza 60 mln z, jest emisja obligacji komunalnych. „Rozwój spoeczestwa informacyjnego Dbrowy Górniczej” to kolejny projekt
inwestycyjny miasta, który przewiduje budow 54 km sieci wiatowodowej i zapewni jego mieszkacom dostp do szybkiego internetu, a take rozbudow systemu monitoringu wi zyj ne go i sys te mu te le fo nicz ne go – z uzyskaniem rodków finansowych
na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uruchomiona zostaa instalacja odgazowania skadowiska odpadów
komunalnych Lipówka II. Prowadzona jest termomodernizacja placówek owiatowych. Te
przykady dziaalnoci inwestycyjnej oraz
aktywnoci i kreatywnoci w pozyskiwaniu
rodków finansowych na ten cel stanowiy dla
Kapituy Nagród i Wyrónie lskiej Izby Budownictwa wiodc podstaw do uhonorowania Pana Zbigniewa Podraz tytuem „Autorytetu – budownictwa i gospodarki lskiej”.
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Inwestycje zrealizowane przez
Katowickie Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego BUDUS SA
w systemie generalnego wykonawstwa, które otrzymay tytu w konkursie

Budowa Roku 2009
Nagroda II stopnia w konkursie PZITB
„Budowa Roku 2009”
za realizacj budynku biurowego
„Centrum Biurowe Kazimierz” w Krakowie
Opis inwestycji:
Generalne wykonawstwo „Centrum Biurowego Kazimierz” w Krakowie przy ul. Podgórskiej
W ramach zadania wybudowano obiekt penicy
funkcje biurowo- usugowe (biurowiec klasy A)
w konstrukcji szkieletowej elbetowej.
Powierzchnia uytkowa – 22 375 m2
Ksztat budynku podporzdkowany jest ksztatowi
dziaki. Jest ona trójktna, ley u zbiegu ulic Podgórskiej i Gsiej.
Form architektoniczn stanowi trzy trójtraktowe
skrzyda ulokowane wzdu ulic.
Budynek posiada 7 kondygnacji. Pitra 1-4 to powierzchnie biurowe, natomiast parter, oprócz powierzchni biurowej, mieci równie sale konferencyjno-szkoleniowe. Dwie kondygnacje podziemne
zajmuje parking oraz pomieszczenia technicznogospodarcze. Obiekt wykonany zosta w wysokim
standardzie wykoczenia.
Kubatura obiektu: 103 635 m3,
Powierzchnia cakowita: 27 769 m2
Zakres wykonanego zadania obejmowa kompleksowe
Zlecajcy: Globe Trade Centre SA

Nagroda III stopnia w konkursie PZITB
„Budowa Roku 2009”
za realizacj Centrum Handlowego NIWA w Owicimiu
Opis inwestycji
Generalne wykonawstwo wraz ze wspófinansowaniem – Centrum handlowe NIWA
w Owicimiu przy ul. Powstaców lskich
W ramach zadania wybudowano obiekt handlowo – usugowy wraz z niezbdn infrastruktur
techniczn, parkingiem zewntrznym oraz placami manewrowymi.
Powierzchnia uytkowa – 21 854 m2
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne
i 1 podziemn.
Cz nadziemna (parter + pitro) mieci funkcj
handlow – podstawow (hipermarket + pasa handlowy), pomieszczenia zaplecza administracyjno-socjalnego, zaplecza magazynowego hipermarketu
oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne.
Cz podziemna w caoci przeznaczona jest
na parking podziemny, który mieci 312 miejsc postojowych.
Przed budynkiem, na poziomie kondygnacji nadziemnej, znajduje si parking zewntrzny na 155
miejsc postojowych
Budynek w caoci jest dostpny dla osób niepenosprawnych
Kubatura obiektu: 119 050 m3,
Powierzchnia zabudowy: 9 069 m2
Zakres wykonanego zadania obejmowa kompleksowe zarzdzanie realizacj inwestycji
Zlecajcy: RAMSAY Sp. z o.o.
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Spóka celowa
oraz partnerstwo
publiczno-prywatne realn
alternatyw zmniejszenia
deficytu zasobów
mieszkaniowych
Arkadiusz Borek
Zasoby mieszkaniowe w Polsce licz ok. 13,0
mln lokali, przy liczbie mieszkaców wynoszcej 38,1 mln. Niestety, z poziomem 341 lokali
na 1000 osób, Polska zajmuje jedno z ostat-

nich miejsc w Unii Europejskiej. Wielko defi cy tu miesz ka jest sza co wa na na po zio mie 1,8-2,0 mln lokali, w tym 600 tys. lokali
czynszowych.

Tabela 1. Liczba mieszka w wybranych miastach na prawach powiatu województwa lskiego oraz
najwikszych miastach w Polsce.
Miasto
Warszawa
ód
Chorzów
Katowice
Siemianowice lskie
Pozna
Kraków
Sosnowiec
Wrocaw
witochowice
Gdask
Czstochowa
Piekary lskie
Ruda lska
Bytom
Dbrowa Górnicza
Gliwice
Województwo lskie miasta
Polska miasta
Bielsko-Biaa
Województwo lskie ogóem
Mysowice
Tychy
Zabrze
Jaworzno
Polska ogóem
Rybnik
Jastrzbie Zdrój
ory

Liczba mieszka na
1000 mieszkaców

Liczba mieszka

468
450
445
435
422
415
412
411
410
403
401
399
397
394
394
391
382
381
380
377
366
364
363
357
351
345
336
333
305

799661
336104
50374
134798
29979
231380
311153
91028
258877
21925
182699
95975
23373
56776
72343
50167
75151
1386010
8846727
66295
1700047
27303
46920
67290
33431
13150294
47382
31143
18951

Liczba ludnoci
(faktyczne miejsce
zamieszkania)
170781
747152
113314
309621
71118
557264
754624
221259
632162
54360
455581
240612
58832
143930
183829
128315
196669
3635059
23288181
175677
4645665
74998
129475
188401
95228
38135876
141177
93544
62044

Opracowanie wasne na podstawie GUS, Warszawa 2009

Arkadiusz Borek. Absolwent Politechniki Czstochowskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki lskiej. Prezes Zarzdu Instytutu Gospodarki Nieruchomociami. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomociami. Czonek Prezydium lskiej Izby Budownictwa. Czonek Pastwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. zarzdców nieruchomoci. Autor bd
wspóautor przeszo 250 opracowa dla Miast
i Gmin z terenu caej Polski, m. in.: strategii rozwoju miast i strategii mieszkaniowych, wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, programów rozwoju miast,
programów rewitalizacji, restrukturyzacji zarzdzania i prywatyzacji spóek oraz przedsiwzi
zwizanych z PPP. Licencjonowany zarzdca
nieruchomoci i porednik w obrocie nieruchomociami. Ukoczony kurs dla kandydatów
na czonków rad nadzorczych spóek Skarbu
Pastwa. Ukoczony kurs na likwidatora i syndyka masy upadoci. Wykadowca na wyszych
uczelniach. Byy naczelnik wydziau inwestycji
oraz wydziau infrastruktury komunalnej w Zabrzu. Byy wiceprezydent miasta Tychy odpowiedzialny za inwestycje i infrastruktur komunaln.
Okres 2004-2007 charakteryzowa si na polskim rynku pozytywn koniunktur napdzan coraz wiksz liczb inwestorów krajowych i zagranicznych, wspierajcych si mocno zewntrznym
finansowaniem. W tym czasie zmiana cen mieszka signa ok. 20%, lecz zakoczya si w drugim póroczu 2007 r., na kilka miesicy przed nastaniem kryzysu kredytowego i zaamaniem pynnoci. Nastpi drastyczny spadek sprzedawanych
mieszka (o ponad 50%), stagnacja cenowa,
a w kolejnym kroku stopniowy spadek cen o 1015%, uwarunkowany m. in. niedostatecznoci
pynnoci deweloperów. Deweloperzy, którzy nie
sprzedali mieszka na czas, w celu zmniejszenia
deficytu mieszkaniowego, zaoferowali je na wynajem, aby zostay zasiedlone i stanowiy stae ródo przychodu w czasie.
Cech charakterystyczn obecnego systemu
instrumentów polityki mieszkaniowej jest pominicie najszerszej grupy gospodarstw domowych,
które osigaj dochody zbyt wysokie, aby naby
uprawnienia do najmu lokalu socjalnego, a jed-
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Tabela 2. Mieszkania oddane do uytkowania w 2008 r. w wybranych miastach na prawach powiatu województwa lskiego oraz w najwikszych miastach w Polsce.
Wyszczególnienie
Warszawa
Gdask
Kraków
Wrocaw
Bielsko-Biaa
Pozna
Tychy
Polska miasta
Polska ogóem
Katowice
ód
Czstochowa
Województwo lskie ogóem
Rybnik
ory
Województwo lskie miasta
Mysowice
Piekary lskie
Gliwice
Jaworzno
Sosnowiec
Jastrzbie Zdrój
Dbrowa Górnicza
Chorzów
Siemianowice lskie
Zabrze
Ruda lska
Bytom
witochowice

Ogóem
Mieszkania

na 1000 mieszkaców

19049
4550
6621
5287
1203
3343
674
109530
165189
1303
2397
733
12226
360
156
8105
132
84
264
110
228
98
122
98
56
141
82
83
17

11,1
10,0
8,8
8,4
6,8
6,0
5,2
4,7
4,3
4,2
3,2
3,0
2,6
2,5
2,5
2,2
1,8
1,4
1,3
1,2
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3

Opracowanie wasne na podstawie GUS, Warszawa 2009

Tabela 3. Struktura wasnociowa mieszka w Polsce w 2007 r.
Forma wasnoci

Udzia w caoci
zasobów mieszkaniowych [%]

Mieszkania wasnociowe
Mieszkania spódzielcze wasnociowe
Mieszkania pozostae
Razem mieszkania niespoeczne
Mieszkania komunalne
Mieszkania spódzielcze lokatorskie
Mieszkania zakadowe i Skarbu Pastwa
Mieszkania TBS
Razem mieszkania spoeczne
Ogóem

63,5
19,0
0,9
83,4
9,0
5,4
1,7
0,5
16,6
100,0

ródo: Opracowanie wasne na podstawie GUS oraz materiaów Ministerstwa Infrastruktury 2010 r.

noczenie zbyt niskie, aby zacign kredyt
w ban-ku komercyjnym w celu zakupu lokalu
na wolnym rynku (lub budowy wasnego domu
jednorodzinnego). Do tej grupy gospodarstw domowych ofert powinny adresowa samorzdy
gminne, towarzystwa budownictwa spoecznego lub inne spóki gminne zwizane z mieszkal-

nictwem. Na rynku pozostaje wiec grupa osób
(ok. 60%), dla których obecnie ani rynek mieszka wasnociowych, ani wadze publiczne nie
przedstawiaj adnej oferty mieszkaniowej.
Osoby te powinny by (i s zainteresowane) ofert stop nio we go do cho dze nia do wa sno ci
mieszkaniowej.
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Zada sobie naley w tym miejscu pytanie:
jaki model organizacyjno-prawny oraz jaki
monta finansowy powinien zastosowa samorzd terytorialny, aby móc skierowa ofert mieszkaniow dla gospodarstw domowych, oczekujcych na ofert mieszkaniow
i zainteresowanych najmem ze stopniowym
dochodzeniem do wasnoci?
Z dotychczasowych analiz i ekspertyz przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Nieruchomociami dla zainteresowanych samorzdów
wynika, e oferta (z uwagi m. in. na zadania wasne gmi ny) po win na by przede wszyst kim – i w pierw szym rz dzie – skie ro wa na do I, II i III grupy decylowej.
Wspóczesny rozwój instrumentów rynku finansowego, swoboda zawierania umów, przyczyniaj si do systematycznych zmian i rozwoju form
wspópracy w przedmiotowym obszarze. Partnerstwo publiczno-prywatne moe by oparte o sam umow o partnerstwie publiczno-prywatnym,
ale istnieje moliwo zawizania w tym celu spóki kapitaowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Spóka SPV (Special Purpose Vehicle) powinna mie charakter celowy. Cel i przedmiot dziaalnoci spóki nie moe wykracza poza zakres okrelony umow o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmiot publiczny nie moe zosta komplementariuszem.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
(PPP) wprowadza dwa podstawowe typy transakcji:
 Model oparty na umowie o PPP – tradycyjny
(rys. 1).
 Model oparty na umowie o PPP i umowie spóki (rys. 2).
Zakadajc spók celow Miasto/Gmina, jako
partner publiczny, zobowizany bdzie najczciej
do wniesienia do spóki wkadu (najczciej
w postaci gruntów wasnych), natomiast wybrany partner prywatny wkadu finansowego. Z tych
rodków, na gminnym terenie, bdcym przedmiotem aportu, zawizana spóka celowa wybuduje mieszkania komunalne, wg warunków okrelonych najpierw w ofercie, a potem w umowie
spóki. Spóka powinna realizowa dalsze inwestycje zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych. W sytuacji, gdy rodki finansowe inwestora prywatnego oka si niewystarczajce na wybudowanie wczeniej okrelonych mieszka,
zostanie on zobowizany do sfinansowania inwestycji w brakujcym zakresie ze rodków zewntrznych.
Podmioty zainteresowane wspóprac z Miastem powinny skada oferty oraz dokumenty potwierdzajce spenienie kryteriów dopuszczenia
do negocjacji. W kolejnym etapie winny zosta
przeprowadzone negocjacje z podmiotami speniajcymi wymagane kryteria. Podmiot, z którym
Miasto zawie spók celow, powinien zosta
wybrany w oparciu o kryteria wyboru i po przeprowadzeniu negocjacji. Naley zwróci uwag,
e moliwa i dopuszczalna jest formua, gdy
wpierw utworzona jest spóka celowa, której jedynym udziaowcem jest Miasto, a kolejnym
dopiero krokiem jest dopuszczenie nowego
udziaowca (partnera prywatnego) do spóki.
W tym przypadku naley pamita, e partner prywatny, jako przyszy udziaowiec istniejcej
ju 100% spóki gminnej, równie powinien by
wybrany w trybie opisanym powyej. Po zakoczeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym spóka celowa przekazuje
podmiotowi publicznemu skadnik majtkowy, który by wykorzystywany do realizacji przedsiwzi-
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Tabela 4. Struktura decylowa wynagrodze

I [z]

II [z]

III [z]

IV [z]

V
(mediana)
[z]

1332

1701

2029

2353

2692

933

1191

1420

1647

1884

1866

2382

2840

3294

3769

Czynsz = 25% miesicznych dochodów

466

595

710

823

942

Czynsz/m2 – mieszkanie 50-metrowe

9,3

11,9

14,2

16,5

18,8

Grupa decylowa
Najwysze wynagrodzenie w grupie decylowej
(padziernik 2009)
Wynagrodzenie netto (70% wynagrodzenia
brutto)
Wynagrodzenie netto – gospodarstwo 2-osobowe

ródo: materiay Ministerstwa Infrastruktury 2010

Udostępnienie gruntu
na czas trwania umowy
Podmiot Publiczny

Przedsięwzięcie
- budowa mieszkań

Instytucja Finansująca

finansowanie

Podmiot prywatny

Rys. 1. Model tradycyjny oparty na umowie o PPP.

Podmiot Publiczny
finansowanie

Spółka celowa

Przedsięwzięcie
- budowa mieszkań

Instytucja Finansująca

finansowanie
wkład inwestora prywatnego

Rys. 2. Model oparty na umowie o PPP i umowie spóki celowej.

Podmiot prywatny

cia, w stanie niepogorszonym, z uwzgldnieniem
jego zuycia wskutek prawidowego uywania
(chyba e umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej).
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym,
moe w tym przypadku stanowi, e przekazanie
skadnika majtkowego nastpi na rzecz pastwowej lub samorzdowej osoby prawnej lub spóki
handlowej z co najmniej wikszociowym udziaem jednostki samorzdu terytorialnego albo
Skarbu Pastwa. Roszczenie podmiotu publicznego przeciwko partnerowi prywatnemu lub spóce o przekazanie skadnika majtkowego przedawnia si z upywem lat dziesiciu od dnia zakoczenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Po zakoczeniu realizacji inwestycji zawizana spóka celowa ulega likwidacji, a jej majtek
zostaje odpowiednio podzielony. Miasto otrzyma bezpatnie z powrotem grunt wraz z powstaymi na nim zabudowaniami oraz infrastruktur
towarzyszc w liczbie, która zostaje okrelona najpierw w ofercie, a potem w umowie spóki. Partner prywatny nie ma prawa do roszcze
finansowych w stosunku do Miasta z tytuu przekazania na jej rzecz majtku. Ponadto wraz z likwi da cj, spó ka ce lo wa do ko na po win na na rzecz Miasta cesji gwarancji wynikajcych
z umowy o roboty budowlane na zrealizowane
obiekty.
Podmiotowi publicznemu przysuguje oczywicie prawo pierwokupu udziaów partnera prywatnego w spóce. Podmiot publiczny powinien dysponowa moliwoci prawa pierwokupu (stosowane zapisy w powyszej sprawie powinny by
zawarte w umowie spóki). Zbycie przez partnera prywatnego udziaów z naruszeniem postanowie zawartych w umowie powinno by niewane. Podmiot publiczny powinien m. in. posiada
pisemne gwarancje, wynikajce z treci umowy
spóki, gdy dysponuje prawem pierwszestwa
wskazania najemców.
W przypadku natomiast, gdy Miasto posiada
udziay w istniejcej ju spóce prawa handlowego np. wasnej spóce mieszkaniowej (np. w istniejcym TBS-ie), mona wówczas wnikliwie
rozway dwie moliwoci:
1. Spóka gminna otrzymuje np. kolejny aport
od Miasta w postaci gruntu i jest operatorem caego przedsiwzicia zmierzajcego do wybudowania nowego zasobu mieszkaniowego. W tym
przypadku spóka moe skorzysta z zewntrznych róde finansowania (Instytucja Finansujca) oraz partycypacji zainteresowanych najemców,
którzy docelowo mog sta si wacicielami nowo wybudowanych mieszka.
W powyszym przypadku zainteresowani najemcy mogliby partycypowa w kosztach budowy,
majc pewno, e docelowo po okresie spaty
kredytu staliby si wspówacicielami zabudowanej nieruchomoci. Najemcy spacaliby kredyt
wzgldem spóki gminnej i byby on wkalkulowany w stawk comiesicznego czynszu.
2. Spóka gminna tworzy spók celow, do której podmiot publiczny przekazuje aportem grunt
W tym modelu powoanie spóki celowej generuje jednak pewne dodatkowe koszty zwizane
z jej powoaniem i pocztkowym utrzymaniem
spóki celowej. Z punktu widzenia organizacyjnego i finansowania przedsiwzicia jest to zazwyczaj rekomendowany model przez Instytucje Finansujce.
Model oparty na spóce celowej przewiduje zawizanie spóki przez podmiot publiczny oraz partnera prywatnego, ale po wybraniu partnera pry-
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aport gruntu

Spółka gminna

Przedsięwzięcie
- budowa mieszkań

Podmiot Publiczny

Instytucja
Finansująca

finansowanie

partycypacja

Najemca

wat ne go na za sa dach prze wi dzia nych dla
PPP – w konkurencyjnej procedurze uregulowanej w prawie zamówie publicznych lub ustawie
o koncesji na roboty budowlane i usugi (art. 620). Nadmieni naley, e jeeli transakcja speniaprzesanki pozwalajce na uznanie jej za PPP,
czyli polega przede wszystkim na budowie i eksploatacji okrelonej infrastruktury, nie ma podstaw
do zawizywania spóki z pominiciem procedur
przetargowych. Naley pamita, e jeeli gmina, wbrew prawu, wybierze partnera prywatnego na zasadach ogólnych, to taka umowa zawarta bez przetargu jest sprzeczna z prawem i moe zosta uznana za niewan. Zgodnie z nowelizacj ustawy o PPP istnieje moliwo wyboru
partnera prywatnego na zasadach konkurencyjnych, ale dotyczy to tylko niektórych transakcji
w sektorze telekomunikacyjnym (ustawa o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnej
z dnia 17 lipca 2010).
Wnioski:

Rys. 3. Model oparty na wykorzystaniu istniejcego gminnego podmiotu prawa handlowego

aport gruntu

Podmiot Publiczny

finansowanie

Spółka celowa

Przedsięwzięcie
- budowa mieszkań

Instytucja
Finansująca

finansowanie
aport/finansowanie

Spółka gminna

Rys. 4. Model oparty na wykorzystaniu istniejcego ju gminnego podmiotu prawa handlowego w celu powoania nowej spóki – spóki celowej
Tabela 5. Porównanie kosztów realizacji inwestycji w obydwu modelach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Model oparty na umowie o PPP i umowie
spóki celowej
Koszty rejestracji spóki celowej
Kapita pocztkowy
Koszty zarzdzania
Koszty osobowe
Koszty doradztwa transakcyjnego

Model oparty na umowie o PPP
brak
brak
brak
Koszty osobowe
Koszty doradztwa transakcyjnego

Tabela 6. Rozkad ryzyk w obydwu modelach.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Model oparty na umowie o PPP
i umowie spóki celowej
Formalne
Realizacyjne
Finansowe
Popytowe
Operacyjne

Model oparty na umowie o PPP
Partner publiczny
Partner prywatny
Formalne
Realizacyjne
Finansowe
Popytowe
Operacyjne
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Z uwagi na istniejcy stopie zaduenia samych gmin, jak i równie olbrzymi deficyt zasobów mieszkaniowych (równie odszkodowa z tytuu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych),
oraz na podstawie przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Nieruchomociami analiz,
ekspertyz i przygotowanych dokumentacji przetargowych wynika, e gminy mog i powinny zastosowa wyej opisane modele z wykorzystaniem partycypacji zainteresowanych najemców,
(nie posiadajcych jednak penej zdolnoci kredytowej), którzy docelowo doszliby do penej wasnoci mieszkaniowej. Akceptowalna przez samych najemców stawka czynszu (zawierajcego spat 20-30 letniego kredytu) dla grup decylowych I, II oraz III waha si w przedziale 9,3014,20 z/m2. Przecitny miesiczny czynsz nie powinien przekracza 25% miesicznych dochodów
netto gospodarstwa domowego najemcy [tabela 4]. Nowe inwestycje mieszkaniowe powinny
by finansowane ze rodków zewntrznych (Instytucja Finansujca) w postaci kredytu bankowego, partycypacji zainteresowanych najemców,
udziau Partnera Prywatnego oraz ewentualnie
z emisji obligacji. Emitentem obligacji byaby spóka celowa, a celem emisji obligacji mieszkaniowych byby zakup nowo budowanych mieszka
przez zainteresowanych najemców (lub osób
przez nich wskazanych). 20-50% kosztów inwestycji mogoby pochodzi od najemców/przyszych wacicieli (obligatoriuszy), którzy objliby obligacje zamienne na prawo wasnoci.
Z uwagi na bardzo due nakady zwizane
z tego typu przedsiwziciami, naley bezwzgldnie zmniejszy ryzyko caego przedsiwzicia poprzez uprzednie wykonanie Studium
Wykonalnoci i Celowoci Realizacji Przedsiwzicia min. w takich obszarach jak:
1. Diagnoza w zakresie potrzeb mieszkaniowych (z podziaem w rónych kategoriach)
2. Analiza pierwotnego i wtórnego rynku mieszka na sprzeda (popyt i poda)
3. Analiza rynku wynajmu mieszka (popyt, poda, realizowane i planowane inwestycje)
4. Potencja ekonomiczny ludnoci (zdolno
kredytowa, grupy decylowe etc.)
5. Analiza formalno-prawna oraz ekonomiczna
6. róda finansowania inwestycji
Powysze Studium Wykonalnoci i Celowoci
Realizacji Przedsiwzicia jest równie dokumentem wymaganym i podanym przez Instytucje Finansujce przedsiwzicie.
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Jak TBS-y mog
inwestowa dzisiaj:
obligacje zamienne
i odroczone prawo
wasnoci zamiast
Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego
Krzysztof Mikua, Przewodniczcy Górnolskiego Towarzystwa
Gospodarczego w Katowicach, Wiceprezes Zarzdu
Katowickiego TBS Sp. z o.o.
W zeszym roku rzd wycofa si ze
wspierania budowy mieszka na wynajem
w systemie towarzystw budownictwa spoecznego. Likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) pozbawia
tbs-y gównego róda finansowania inwestycji. S jeszcze realizowane inwestycje
finansowane z KFM, ale na nowe kredyty nie ma praktycznie co liczy. Znajc aktualn sytuacj finansów pastwa oraz
prowadzon przez rzd polityk oszczdnociow, nie naley – zdaje si – liczy
w najbliszym czasie na rzdowy program
finansujcy budownictwo spoeczne.
Wg ostronych szacunków na mieszkanie
w towarzystwach budownictwa spoecznego oczekuje ok. 100 tys. gospodarstw domowych. W samych tylko Katowicach na licie
oczekujcych znajduje si 1700 nazwisk. S
to osoby o dochodach uniemoliwiajcych
zakup lokalu mieszkalnego na wolnym rynku, a jednoczenie niekwalifikujce si
na otrzymanie mieszkania komunalnego. Sytuacja ekonomiczna tej grupy pozwala jej
na opacenie czynszu, który zawiera w sobie spat kredytu zacignitego na realizacj inwestycji. Zaostrzenie polityki kredytowej banków bdzie skutkowa powikszaniem si tego segmentu ludnoci.
Zestawienie dwóch wyej opisanych
okolicznoci – braku programu rzdowego, wspierajcego budownictwo spoeczne oraz istnienia duej niezaspokojonej
potrzeby mieszkaniowej, prowadzi nieuchronnie do wniosku, i trzeba szuka
nowego modelu realizacji tego typu budownictwa.

Prace koncepcyjne prowadzone w naszej Spóce nad takim modelem, zbiegy
si w czasie z pracami Ministerstwa Infrastruktury nad zaoeniami do projektu
ustawy o spoecznym zasobie mieszka
czyn szo wych, spo ecz nych gru pach
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ministerstwo opracowao projekt nowego w Polsce systemu
re ali za cji przed si wzi bu dow nic twa
miesz ka nio we go w for mu le miesz ka
na wynajem, opierajcy si na partycypacji przyszego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (w wysokoci
do 50% kosztów budowy), z docelowym
przeniesieniem wasnoci na najemc,
po cakowitej spacie zobowiza zacignitych na budow lokalu. Ministerstwo okrela t formu jako „spoeczne
grupy mieszkaniowe”, które kreowa maj m.in. tbs-y.
KTBS opracowa model, który opiera si
na podobnym mechanizmie, ale jest moliwy do realizacji w aktualnym stanie
prawnym. Opiera si on na emisji obligacji zamiennych adresowanych do przyszych najemców. Oczywistym jest przyjte zaoenie, e „najtaniej” bdzie poyczy pie ni dze na bu do w miesz ka
wanie od tego segmentu, wszyscy pozostali uczestnicy rynku – instytucje finansowe, inwestorzy, partnerzy prywatni – poycza bd na gorszych dla Spóki warunkach. Z drugiej strony KTBS daje
moliwo posiadania wasnego mieszkania osobom, których sytuacja finansowa
nie pozwala na nabycie lokalu na wolnym

Krzysztof Mikua. Ukoczy prawo na Uniwersytecie lskim, w latach 2005-2007 pose na Sejm RP,
w latach 1998-2005 zasiada w Radzie Miasta Katowice, gdzie m.in. przewodniczy komisjom Skarbu
i Edukacji.

rynku. Najemcy obejmuj obligacje emitowane przez TBS w wysokoci 50%
kosztów budowy mieszkania, a w zamian
otrzymuj prawo najmu lokalu (od razu),
a po spacie kredytu, który zacignie
KTBS, obligacje bd zamieniane na prawo wasnoci lokalu.
Cao montau finansowego inwestycji wygldaby nastpujco:
• miasto wnosi aportem grunt, a w zamian uzyskuje pewn ilo mieszka
na wynajem, zgodnie z dotychczasow
praktyk,
• 50% kosztów inwestycji pochodzi
od obligatariuszy (tj. najemców i przyszych wacicieli), którzy obejmuj obliga cje za mien ne na pra wo wa sno ci
mieszkania,
• kredyt komercyjny (20-30 lat), który jest
spacany w czynszu (tak jak w systemie
dzisiaj funkcjonujcym).
Naley podkreli, i budowane w tym
systemie mieszkania s czci budownictwa „misyjnego”, gdy s przeznaczone dla osób, które nie maj zdolnoci
kre dy to wej po zwa la j cej na na by cie
mieszkania na rynku. Z naszych analiz
i specyfiki tego modelu wynika, i gównymi odbiorcami bd mode maestwa, poszukujce moliwoci usamodzielnienia si.
Korzyci dla gminy z przycignicia lub
zatrzymania takich mieszkaców s oczywiste. Ta wana konkluzja, jeeli bdziemy pamita, i ok. 84% wszystkich tbs-ów zostaa utworzona wanie przez
gminy.
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Potrzeba utworzenia
nowej fundacji
budownictwa spoecznego

Wiesaw Okoski
W Polsce wg. GUS brakuje ok. 1460
tysicy mieszka. Szacunek ten oparto na wyliczeniu iloci gospodarstw
oraz iloci mieszka zamieszkanych.
Przecitne miesiczne wynagrodzenie
w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1m2 a w najwikszych miastach
za przecitn miesiczn pensj mona naby 0,5÷0,6 m2 mieszkania. Okoo 125 tys. go spo darstw ocze ku je
na mieszkania komunalne z czego
ok. 75 tys. dotyczy mieszka socjalnych.
Nie speniy oczekiwa Towarzystwa
Budownictwa Spoecznego budujce
mieszkania na wynajem dla rednio zarabiajcych, gdzie wielko czynszu
regulowanego wynosi ok. 6÷8 z/m2,
a w ostatnich latach nastpuje tendencja spadkowa iloci mieszka budowanych przez TBS (brak moliwoci pozyskania preferencyjnych kredytów)
i obecnie wynosi ok. 2÷7% ogóem budowanych mieszka.
W wikszych miastach kilka tysicy
osób zajmuje mieszkania z wyrokami
eksmisyjnymi, waciciele tych lokali
daj od gminy odszkodowania uzyskujc pozytywne wyroki sdowe. Uytkownicy mieszka, którzy wynajmuj dotychczas mieszkania komunalne mog
naby te mieszkania na wasno, nikt
nie kontroluje czy sytuacja majtkowa
na jem cy miesz ka nia ko mu nal ne go
uprawnia go do dalszego wynajmowania. Jedynie przed przydziaem takiego
lokalu kontrolowany jest status majtkowy.
Zlikwidowane zostay:
– ulgi w po dat ku do cho do wym
od osób fizycznych

– krajowy Fundusz Mieszkaniowy
oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów
– przewiduje si likwidacj programu
„Rodzina na swoim”
– malej wydatki z budetu pastwa
na mieszkalnictwo (s najnisze w stosunku do Produktu Krajowego brutto
w caej Unii Europejskiej)
Utworzenie nowej fundacji budownictwa spoecznego w wietle obowizujcych przepisów jest moliwe, konieczne byoby, eby fundacje zwolnione
byy z podatku dochodowego co umoliwioby peniejsz realizacj swych zada. Sdy przyjy praktyk rejestracji
fundacji jako organizacji poytku publicznego dopiero po dwuletniej dziaalnoci.
Dlatego oczekujc na nowe rozwizanie mona wykorzysta obecnie funkcjonujce organizacje poytku publicznego poprzez rozszerzenie celu fundacji.
Obowizek budownictwa mieszka
spoecznych w caoci scedowany zosta na samorzdy gminne przy minimalnym wsparciu finansowym z budetu
centralnego. Naley zaoy, e nowe
przygotowywane rozwizania prawne
umoliwi samorzdom gminnym zawiera nie sze ro ko ro zu mia nych umów
wspópracy z fundacjami i organizacjami poytku publicznego, angaujc
obie strony w rozwizywanie problemu
mieszkaniowego dla najuboszych.
Naley oczekiwa regulacji prawnych
umoliwiajcych równie pozaspoeczny rozwój budownictwa mieszkaniowego z udziaem gminy, ale przy zaoeniu docelowego przeniesienia wasnoci na najemc.
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WIESAW OKOSKI
Absolwent Politechniki lskiej w Gliwicach, Wydzia Budownictwa – Inynier Budownictwa Ldowego. Od 1987 roku jest Prezesem Przedsibiorstwa
Budowlanego „Robud” sp. z o.o. Jest inicjatorem i
zaoycielem Zwizku Pracodawców w Gliwicach i
jego Prezesem od 1993 do 2003 roku, aktualnie Prezes Honorowy. Zaoyciel Fundacji „Nadzieja dzieci”
w Zabrzu, Prezes Zarzdu Fundacji, która jest organizatorem trzech zakadów aktywnoci zawodowej. Zatrudniajcych ponad 100 osób ze znacznym
stopniem niepenosprawnoci.

Istnieje pilna potrzeba zdefiniowania
na nowo adresatów rodków publicznych przeznaczanych na budownictwo
spoeczne oraz uchwalenia prawa okrelajcego zasady uytkowania mieszka
spoecznych. Powinno to wyeliminowa
obecne nieprawidowoci, a przede
wszystkim doywotnie uytkowanie
mieszka komunalnych bez wzgldu
na aktualn sytuacj materialn lokatorów tych mieszka, okrelenie wielkoci czynszu w zalenoci od sytuacji finansowej najemców.
Istniej grupy, szczególnie osoby niepenosprawne, których nie sta na pacenie czynszów w penej wysokoci,
w oparciu o procentow warto odtworzeniow. Dla takich osób winna by
ustalona minimalna stawka najmu. Taka minimalna stawka najmu musi jednak obowizywa na czas oznaczony,
wycznie dla osób nie posiadajcych innych lokali, oraz gdy dochód netto nie
bdzie przekracza kwoty ustalonej
przez gmin. Mieszkania spoeczne
nie mog te by zbywane na wasno
najemcom.
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Propozycja alternatywnych
sposobów finansowania
inwestycji wspierajcych
rozwój spoecznych
zasobów mieszkaniowych
Dariusz Jeziorski, Dyrektor Zespou ds. Finansowania
Nieruchomoci PKO BP Oddziau Regionalnego w Katowicach
W prawidowo funkcjonujcej gospodarce jednym
z podstawowych elementów rozwoju jest sektor budownictwa mieszkaniowego. Nie na próno mówi si
przecie, e budownictwo napdza koniunktur. Tysice modych ludzi, którzy wchodz w okres swej
aktywnoci zawodowej i którzy tworz nowe rodziny, podejmuje heroiczne dziaania w celu osignicia dwóch, najwaniejszych dla nich na tym etapie
ycia, celów: zdobycia pracy odpowiedniej do wyksztacenia i kwalifikacji oraz mieszkania, postrzeganego jako niezbdny element stabilizacji w yciu.
Jednak w obu tych dziedzinach sytuacja w naszym kraju nie jest najlepsza. Wród 27 krajów Unii
Europejskiej posiadamy najniszy wskanik stosunku liczby mieszka do liczby mieszkaców oraz najniszy wskanik redniej powierzchni mieszkania
przypadajcego na jednego mieszkaca. Rynek
mieszka czynszowych przeznaczonych dla osób
o stosunkowo niskich dochodach praktycznie nie
istnieje.
Dlatego te kade dziaanie zmierzajce do poprawy takiego stanu rzeczy naley uzna za podane i o dziaaniach takich naley mówi. Z tym
wiksz radoci i zaciekawieniem zapoznaem si
z Zaoeniami projektu ustawy o spoecznym zasobie mieszka czynszowych, spoecznych grupach
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych
ustaw, przygotowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Szczególnie propozycja finansowania zasobów mieszkaniowych w oparciu o tworzenie spoecznych grup mieszkaniowych (dalej zwanych
SGM) wzbudzia moje zainteresowanie. Stwierdzam
bowiem, e niezaprzeczalnym, bardzo silnym argumentem przemawiajcym na korzy inwestycji realizowanych przez samorzdy bd przy ich
udziale, argumentem, którego brak inwestorom komer cyj nym, jest ro sn ce za po trze bo wa nie
na mieszkania czynszowe.
Zaoenia Ministerstwa Infrastruktury w sposób
szczegóowy – w odniesieniu do SGM – okrelaj zasady ich tworzenia, dziaania, wzajemnych
praw i obowizków pomidzy inwestorem, przyszym najemc, a docelowym wacicielem lokalu.
Jednak jako praktyk mam poczucie czasu, jaki musi upyn od momentu, kiedy zapisy zawarte w zaoeniach zostan przekute w konkretne dziaania.
Tym bardziej, e – na co wypadaoby zwróci uwag – równie przy obecnym stanie prawnym moemy z powodzeniem zrealizowa inwestycje
mieszkaniowe. Dlatego pozwalam sobie przedstawi Pastwu sposób na sfinansowanie inwestycji

mieszkaniowych w ramach obecnie funkcjonujcych
uregulowa prawnych.
Dziaajce na naszym rynku instytucje finansowe
posiadaj w swoich ofertach produkty, które po dostosowaniu do indywidualnych potrzeb inwestora mog z powodzeniem sfinansowa inwestycje mieszkaniowe. Dziaania te musz by jednak oparte
na dwóch podstawowych zaoeniach: po pierwsze – indywidualne podejcie instytucji finansujcej
do inwestora, po drugie – zapewnienie maksimum
bezpieczestwa realizowanej inwestycji.
Odnoszc si do pierwszego zaoenia, musz
stwierdzi, e w swojej praktyce bankowej nie spotkaem si z dwoma takimi samymi inwestycjami.
To, co sprawdzio si przy realizacji inwestycji X,
niekoniecznie musi sprawdzi si przy realizacji inwestycji Y. Bardzo wana jest wiadomo, e kada inwestycja jest inna i e przy tworzeniu nowego montau finansowego inwestycji indywidualno
t trzeba uwzgldni.
Kolejne zaoenie to zapewnienie inwestycji
maksimum bezpieczestwa, rozumianego jako
próba wyeliminowania wszelkiego, moliwego
do przewidzenia, ryzyka. Chodzi tu o bezpieczestwo dla inwestora, odbiorcy kocowego,
czyli klienta, oraz dla instytucji finansujcej przedsiwzicie.
Pierwszym etapem realizacji inwestycji winno by
stworzenie podmiotu celowego, powoanego do realizacji okrelonego zadania, w tym przypadku
do budowy nowych zasobów mieszkaniowych. Co
do formy prawnej utworzonego podmiotu nie ma
tu szczególnych wymogów. W praktyce najczciej
s to spóki prawa handlowego, przewanie spóki z o.o., rzadziej S.A.. Inwestor dziaajcy w formie podmiotu celowego zapewnia inwestycji wiksze bezpieczestwo poprzez janiejszy i prostszy
sposób kontroli przepywu rodków pieninych
zwizanych z inwestycj. Równie nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi jest bardziej skuteczny. Raz wykonywany przez inwestora, drugi raz
przez podmiot finansujcy.
Kolejnym dziaaniem jest stworzenie montau finansowego inwestycji, czyli zapewnienie jej rodków finansowych.. Zasad jest obowizek wniesienia przez inwestora wkadu wasnego na poziomie
minimum 20 % wartoci inwestycji. Pozostae 80%
wartoci inwestycji naley zabezpieczy przed jej
rozpoczciem. Wane jest, aby zabezpieczone finansowanie byo finansowaniem pewnym. Takim
pewnym finansowaniem jest np. przyznany kredyt

bankowy. Wpaty dokonane od przyszych klientów
naley dla bezpieczestwa inwestycji uzna
za wpywy przysze i niepewne. Naley uzna, e
klient na kadym etapie inwestycji moe si wycofa i pierwotnie wpacone przez niego rodki inwestor zmuszony bdzie mu zwróci. Jednak obawa
przyszych inwestorów o nadmierne zaduanie si
w bankach jest przedwczesna, gdy przyznany kredyt bankowy zapewnia moliwo jego wykorzystania, nie stanowi za obowizku wykorzystania. Inwestor, który prowadzi inwestycje zgodnie z harmonogramem robót, który prowadzi aktywn polityk marketingow i który posiada uznan
mark, postrzegan jako bezpieczna, ju na dalszym etapie inwestycji moe z powodzeniem korzysta ze rodków pozyskiwanych od przyszych
nabywców, majc cay czas komfort posiadania
rodków bankowych moliwych do wykorzystania
i penego zrealizowania inwestycji. Parametrem, który indywidualnie ustala si z inwestorem w oparciu o analiz przepywów pieninych, jest okres
kredytowania. Obowizujce uregulowania pozwalaj instytucjom finansowym kredytowa przedsiwzicia realizowane pod wynajem na okres nawet do 30 lat. Przy czym naley podkreli, e
okres 30 lat jest okresem maksymalnym, który moe ulec skróceniu. Tak dugi okres kredytowania inwestycji podyktowany jest ródem spaty kredytu.
Spata kredytu nastpuje dopiero po zamkniciu inwestycji i dokonywana jest przez najemców w czynszu miesicznym. Dlatego dugoci okresu kredytowania mona korygowa miesiczne obcienie najemcy.
Zaoenia do projektu Ministerstwa Infrastruktury, odnoszce si do SGM, zakadaj docelowe
przeniesienie wasnoci lokalu na najemc (oczywicie po spenieniu pewnych warunków). Rozwizanie, które pokrótce prezentuj, równie dopuszcza przeniesienie wasnoci.
Reasumujc, wypada raz jeszcze przychylnie odnie si do prezentowanych przez Ministerstwo
Infrastruktury zaoe do projektu ustawy o spoecznym zasobie mieszka czynszowych, spoecznych
grupach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, jako tego dokumentu, który daje nam w przyszoci szans na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jednak niezalenie od tego
dokumentu naleaoby, o czym jestem gboko
przekonany, podj dziaania wspierajce rozwój
budownictwa mieszkaniowego w ramach obecnie
funkcjonujcych uregulowa.

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 17

PROJEKTY ROZWIZA RELIZACJI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ SAMORZDY TERYTORIALNE

Konsolidacja spóek
mieszkaniowych szans
na rozwój

Jarosaw Wieszoek, prezes zarzdu „Spóki Mieszkaniowej
Mysowice” Sp. z o.o. w Mysowicach.
Spóki Mieszkaniowe nalece do Katowickiego Holdingu Wglowego S.A. obecnie poddawane s procesowi konsolidacji. Dziaania te dotycz take „Spóki Mieszkaniowej Mysowice” Sp.
z o.o., która rozpocza sw dziaalno w 1995
roku w wyniku restrukturyzacji byej Kopalni Wgla Kamiennego „Mysowice”. Spóka powstaa
na bazie wyodrbnionego dziau mieszkaniowego kopalni, jako Spóka prawa handlowego, której jedynym wacicielem jest KHW S.A. W wyniku restrukturyzacji kopal KHW S.A. powstao 10
podobnych spóek, których podstawowym zadaniem byo zarzdzanie nieruchomociami.
Szanse na rozwój firmy
umoliwia, konsolidacja poszczególnych spóek, polegajca na przejmowaniu,
mniejszych Spóek przez
Spók wiodca. Konsolidacja ta jest kolejnym etapem przemian holdingowych
spóek. Od dnia 01.07.2010
r. obecna SM Mysowice
skada si z 4 Spóek pierwotnie powoanych do ycia:
SM Mysowice, SM Kazimierz – Juliusz, SM Wesoa, SM Niwka – Modrzejów.
Po poczeniu tych 4 spóek
kapita zakadowy wynosi 77, 5 mln z. Najwiksza
cz ka pi ta u po cho dzi
z SM My so wi ce, bo
a 81,8%; 17,7% wniosa
SM Wesoa, dwie pozostae Spóki wniosy 0,5%
kapitau. Mona wic stwierdzi, e obecna Spóka powstaa na bazie jednej Spóki majtkowej
i trzech zarzdczych. Niemale 100% wniesionych
wasnych mieszka naleao do SM Mysowice
przy braku mieszka nalecych do kopalni.
Po konsolidacji Spóka, poza posiadaniem majtku w postaci dziaek niezabudowanych i lokali uytkowych, zarzdza cznie ponad 8,2 tys. lokali
mieszkalnych. Poniej przedstawiono struktur
mieszka zarzdzanych po przeprowadzonej
konsolidacji.
Poprzez konsolidacj pojawiy si nowe perspektywy, które w poprzednim stanie nie miay
moliwoci zaistnienia. Zmieni si poprzedni

stan rzeczy, w którym mniejsze Spóki nie posiadajce swojego majtku, a generujce zyski
z zarzdzania powierzonymi budynkami, nie
miay moliwoci inwestowania w swój majtek.
Po konsolidacji pozyskiwane rodki finansowe
mona wykorzysta do planowej polityki remontowo – inwestycyjnej wasnego zasobu. Wikszy
kapita i silniejsza pozycja na rynku nieruchomoci sprawia, e Spóka jest lepiej postrzegana nie
tylko przez wspólnoty mieszkaniowe ale take
przez innych kontrahentów.
Konsolidacja daa moliwo lepszego wykorzystania posiadanego
majtku przez opracowanie i wdroenie
koncepcji odnoszcej
si do posiadanych
zasobów mieszkaniowych. W za so bach
Spóki zosta wyselekcjo no wa ny za sób,
w obrbie którego dokonywana bdzie alokacja najemców w nim
zamieszkujcych.
Osoby zajmujce najbar dziej atrak cyj ne
mieszkania z wyrokami eksmisyjnymi bez
prawa do lokalu socjalnego bd przesiedlane do utwo rzo nych
na bazie najstarszego
majtku pomieszcze
tymczasowych. Odzyskane w ten sposób mieszkania w najmodszym
zasobie stan si przedmiotem obrotu rynkowego.
Z obecnym kapitaem ludzkim i finansowym
przed Spók otwieraj si nowe dziedziny
dziaalnoci gospodarczej w brany budowlanej.
Spóka, która dysponuje wasnymi gruntami
w iloci kilkaset hektarów jest lepiej postrzegana przez banki kredytujce inwestycje. Z nadziej przyjmujemy wic opracowane zaoenia
do ustawy o spoecznym zasobie mieszka
czynszowych dajce moliwo skonsolidowanej Spóce zaistnienia na ryku nieruchomoci, ju
nie tylko jako profesjonalny zarzdca ale take
jako inwestor realizujcy przedsiwzicia z za-
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JAROSAW WIESZOEK
Jest licencjonowanym zarzdc i porednikiem w obrocie nieruchomociami. Przez wiele lat jako szef wydziaów nieruchomociowych, pracowa w administracji
samorzdowej Rudy laskiej i Zabrza. W latach 20072008 by prezesem Górnolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Przed objciem funkcji prezesa zarzdu "Spóki Mieszkaniowej Mysowice"
Sp. z o.o. w Mysowicach pracowa w nadzorze wacicielkim Katowickiego Holdingu Wglowego S.A. w
Katowicach. Wykadowca na wyszych uczelniach.

kresu Spoecznych Grup Mieszkaniowych. SGM
w swym zaoeniu ma zaspakaja potrzeby
mieszkaniowe na zasadzie umowy najmu lecz
z przyrzeczeniem docelowego przeniesienia
wasnoci. W sytuacji przyjcia projektu ustawy,
pojawia si dla skonsolidowanej Spóki kolejna
szansa na rozwój poprzez stworzenie dugoletniego programu gospodarowania lokalami mieszkalnymi. Moe si wic okaza, e istniejca
w Spóce koncepcja optymalizacji wykorzystania zasobów wpisze si z powodzeniem w rzdow propozycj budownictwa spoecznego.
Program gospodarki lokalami Spóki obejmowa
by budow mieszka w systemie SGM, skierowanym w pierwszej kolejnoci do osób zajmujcych mieszkania w starym zasobie Spóki
lecz majcych moliwoci finansowe uczestniczenia w SGM-ach. Odzyskane po przesiedleniach lokale najstarsze mog by przeznaczane na pomieszczenia tymczasowe. Konsolidacja daje wic moliwo alokacji mieszkaców
ju nie tylko w obrbie jednej Spóki czy nawet
jednego miasta. Skonsolidowana Spóka zgodnie z przyjtym kierunkiem rozwoju ju teraz prowadzi efektywniejsze dziaania w zakresie zarzdzania najmem, ograniczya koszty dziaalnoci
przez zmian struktury organizacyjnej i ujednolicia polityk remontow.
Sia skonsolidowanej Spóki tkwi take w lepiej
wyszkolonej i wykorzystywanej kadrze oraz korzystaniem w szerokim zakresie z outsourcingu.
Dziki synergii lepiej mona wykorzysta kapita
ludzki i finansowy. Konsolidacja daa wic szanse nie tylko na lepsze zarzdzanie majtkiem ale
take na otworzenie si na rynek inwestycji budowlanych.

PROJEKTY ROZWIZA RELIZACJI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZEZ SAMORZDY TERYTORIALNE

Dzi i jutro – gospodarka
mieszkaniowa miasta
Bolesawiec

Piotr Roman – prezydent Bolesawca
Najbardziej zaley nam na tym, aby ludzie
chcieli y w Bolesawcu. Jednak, eby tak
byo, musz mie gdzie mieszka, mie
na miejscu prac oraz ciekawe moliwoci
spdzania wolnego czasu. Dlatego te pracujemy nad nowatorskim systemem, opartym na partnerstwie publiczno-prywatnym,
który pozwoli wybudowa a trzysta mieszka – informuje prezydent Bolesawca Piotr
Roman.
Warto przypomnie, e Strategia Mieszkalnictwa dla Gminy Miejskiej Bolesawiec
na lata 2008-2015 zostaa przyjta uchwa Rady Miasta Bolesawiec Nr XVI/139/07
w dniu 28 listopada 2007 r.
W Strategii zostay nakrelone trzy cele
gówne: „Rozwój budownictwa mieszkanio-

wego”; Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboszych gospodarstw domowych”; „Polepszenie standardu zasobów
mieszkaniowych i jakoci zamieszkania”.
Strategia zakada, i zasób mieszkaniowy
powinien by zrónicowany pod wzgldem
struktury wasnoci, rodzaju zabudowy,
standardu i ceny, tak aby móg zaspakaja
potrzeby mieszkaniowe wszystkich gospodarstw domowych w Bolesawcu.
Cele te s osigane m. in. poprzez
stwarzanie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, poprzez poda
gruntów nalecych do miasta, uzbrajanie
terenów, zwikszanie nakadów na remonty i modernizacje zasobu mieszkaniowego
miasta. Jednym z priorytetów jest take za-

PIOTR ROMAN. Bolesawianin, absolwent wydziau
nauk politycznych Uniwersytetu Wrocawskiego.
Ukoczy równie podyplomowe studia samorzdu lokalnego i gospodarki lokalnej na wydziale prawa
Uniwersytetu Wrocawskiego oraz szereg szkole i kursów. Przez osiem pracowa jako nauczyciel. Od szesnastu lat pracuje w samorzdzie. W 1994 zosta przewodniczcy Sejmiku Samorzdowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego. W latach 1998-2002 Starosta Bolesawiecki. Od 2002 Prezydent Miasta Bolesawiec.
Ini cja ty wy pre zy den ta Bo le saw ca w la tach
2006 – 2010 (aktualna kadencja)
• utworzy Specjaln Stref Ekonomiczn • doprowadzi do budowy basenu • spowodowa uruchomienie
lodowiska w okresie zimowym • doprowadzi do uzbroje nia te re nów pod bu dow nic two miesz ka nio we
i w strefie przemysowej • doprowadzi do budowy nowych sal gimnastycznych dla Gimnazjum Samorzdowego nr 2 przy ul. Bielskiej oraz Miejskiego Zespou
Szkó przy ul. Jana Pawa II • rozpocz budow Domu Spokojnej Staroci • doprowadzi do remontu Domu Dziennego Pobytu, biblioteki i muzeum • doprowadzi do remontu ulic (m. in. Zabobrze, Ceramicznej i Góralskiej) oraz budowy dróg i odwodnienia na osiedlu
domów socjalnych przy ul. Kociuszki • doprowadzi
do zakupu nowych autobusów dla MZK, modernizacji systemu ciepowniczego w miecie • kontynuuje
remonty kolejnych placówek szkó i przedszkoli •
wspófinansowanie remontów dróg powiatowych • doprowadzi do budowy kompleksu boisk w ramach programu „Orlik” • kontynuuje budow systemu cieek
rowerowych w miecie • powstaj kolejne mieszkania budowane przez Towarzystwo Budownictwa Spoecznego, w tym roku oddanych zostanie 80 mieszka
• przeprowadza remonty kolejnych podwórek wraz
z placami zabaw • doprowadzi do budowy nowego
budynku Bolesawieckiego Orodka Kultury i utworzenia Midzynarodowego Centrum Ceramiki • stworzy
korzystny system dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych w celu przeprowadzenia remontu kamienic przyrynkowych • spowodowa, e Rynek i podwórka wokó Rynku staj si prawdziw wizytówk miasta • zainicjowa szereg wydarze kulturalnych i sportowych w miecie • spowodowa bezpatny dostp
do internetu dla ponad 12 tys. mieszkaców • za jego kadencji od 2002 miasto uzyskao dofinansowanie zewntrzne w wysokoci 97 676 681 z.
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pewnienie odpowiedniej iloci mieszka socjalnych, tak by zaspokoi rosnce potrzeby najuboszych gospodarstw domowych
oraz realizowa na bieco sdowe wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego.
Miasto uzbraja nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno jednorodzinne jak i wielorodzinne. Powstaj nowe
osiedla mieszkaniowe, na których indywidualni inwestorzy buduj swoje domy jednorodzinne jak i wielorodzinne.

Oferta mieszkaniowa Bolesawca to równie budownictwo ramach TBS-u, spóki
ze 100% udziaem Gminy Miejskiej Bolesawiec. Pomimo trudnoci z pozyskaniem
kredytu z nieistniejcego ju KFM, jeszcze
w tym roku zostanie oddanych 80 nowych
mieszka, a TBS przyj strategi rozwoju
na kolejne lata.
Natomiast nowatorski systemem, oparty
na partnerstwie publiczno-prywatnym, pozwoli zaspokoi potrzeby mieszkaniowe
w Bolesawcu, m. in. osobom, których nie
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sta jeszcze na budow domu lub zakup
mieszkania. Tym samym mamy nadziej
przycign do fachowców, ludzi z inicjatyw, którzy w naszym miecie bd mie
moliwoci, aby realizowa swoje cele yciowe i pasje. Radni zaakceptowali ju t form prowadzenia budownictwa mieszkaniowego, dokonujc w miesicu wrzeniu b. r.
aktualizacji Strategii.
Oprócz budowy nowych mieszka miasto
inwestuje w renowacje starej substancji
mieszkaniowej, jak i w jej otoczenie. W planie na najblisze lata mamy, wspólnie ze
wspólnotami mieszkaniowymi, rewitalizacj 66 kamienic pooonych w obrbie Starego Miasta. Pierwsze inwestycje rozpoczy si ju w m-cu sierpniu br.
W pierwszym póroczu 2010 r. rozpocza si take modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej. Projekt przewiduje kompleksow renowacj siedmiu podwórek, które zostan wyposaone w urzdzenia rekreacyjno – sportowe: hutawki,
zjedalnie, karuzele, mini boiska do koszykówki, stoy do ping – ponga itp. Remont
obejmuje równie odnowienie sieci ulicznej,
wybrukowanie zapleczy kostk kamienn,
wymian elementów maej architektury. Celem renowacji jest przywrócenie historycznego charakteru zabudowy.
Wród kolejnych inwestycji wymieni naley popraw atrakcyjnoci i wizerunku
Starego Miasta, jako miejsca czystego i zadbanego, z zieleni wprowadzajc mikroklimat. Projekt stanowi drugi etap renowacji pyty gównej Rynku oraz plant miejskich.
Jego ide jest utworzenie atrakcyjnego
miejsca do zamieszkania i spdzania wolnego czasu, jak równie podniesienie atrakcyjnoci turystycznej. W Rynku planuje si
posadzenie ponad czterdziestu drzew, wprowadzenie maej architektury, utworzenie
iluminacji zieleni oraz budow fontanny
miejskiej.
Kolejne inwestycje, realizowane w Bolesawcu, które uatrakcyjni zamieszkiwanie
i przycign nowych mieszkaców to:
– budowa nowej pywalni,
– budowa Midzynarodowego Centrum
Ceramiki,
– budowa Centrum Integracji Kulturalnej,
– przebudowa zabytkowej pywalni i przywrócenie jej dawnej funkcji zakadu kpielowego.
Wszystkie wymienione inwestycje otrzymay dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnolskiego oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowo powstajce obiekty maj si
sta miejscem kulturotwórczym, z bogat
ofert zaj artystycznych, integrujcym
lokalne rodowiska twórcze zwizane z szeroko rozumian kultur i dziedzictwem kulturowym i pozwol na stworzenie w Bolesawcu midzynarodowego orodka kultywujcego tradycje ceramiczne.

Firmowy bank
Wybierajc bank, który zajmie si sprawami finansowymi naszego przedsibiorstwa nie warto ryzykowa. Chodzi przecie o nasz firm i jej przyszo.
W tym przypadku najlepiej sprawdzaj si instytucje z dowiadczeniem, dysponujce szerok sieci oddziaów, profesjonaln kadr i dostosowanymi do wymogów klientów produktami. O bankowej obsudze firm rozmawiamy z panem Jackiem Zakrzowskim – Dyrektorem Regionu lskiego Banku Zachodniego WBK S.A.

– Czy Bank Zachodni WBK to duy
bank?
– Jeden z trzech najwikszych w Polsce.
Na terenie caego kraju posiadamy cznie 611 oddziaów, 15 centrów bankowoci
biznesowej dedykowanych obsudze rednich firm oraz ponad 1040 bankomatów. Szeroko jestemy znani ze wietnych kampanii
reklamowych z udziaem gwiazd wiatowego kina, ale koncentrujemy nasz dziaalno
nie tylko na usugach dla klientów indywidualnych. Drug najwaniejsz dla nas grup
klientów s przedsibiorstwa – zarówno te
mikro, mae i rednie, jak i wielkie korporacje.
– Najwicej mamy jednak w Polsce firm
z segmentu MSP?
– Tak, i wida to równie wród naszych
klientów firmowych, których jest ju ponad 200 tysicy. Wikszo z nich to wanie MP, co znajduje odzwierciedlenie
w naszej ofercie. Przy tak zrónicowanej
i licznej grupie trudno jest proponowa
wszystkim te same produkty dlatego wprowadzilimy trzy rodzaje rachunków biecych – Mini, Opti i Maxi. Róni si one proporcjami pomidzy wysokoci miesicznej
opaty, iloci rachunków dodatkowych
oraz opat za poszczególne transakcje.
Dziki temu rozwizaniu przedsibiorca
moe dostosowa rachunek do swoich potrzeb i zoptymalizowa koszty.
– Rachunek to jednak dopiero pocztek wspópracy z bankiem. A co z kredytami?
– Udzielamy praktycznie kadego rodzaju kredytu – w rachunku biecym, obrotowych oraz inwestycyjnych, i to nawet na sfinansowanie 100% inwestycji, bez wkadu
wasnego. Mamy te naprawd szybki kredyt Biznes Ekspres dla maych i rednich
przedsibiorstw. W jego przypadku kredytobiorca ma swobod dysponowania rodkami bez koniecznoci deklarowania na co je
przeznaczy. W ramach Biznes Ekspresu

mona otrzyma nawet 500 tys. zotych i to
w cigu 24 godzin od zoenia kompletu dokumentów.
– A czy robi Pastwo co, aby obniy koszt kredytu?
– Tak, wspópracujemy z instytucjami zewntrznymi, dziki którym moemy udziela
kredytów o niszym oprocentowaniu. Wspomniany ju kredyt Biznes Ekspres oferujemy równie w ramach rodków pozyskanych
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – ten
produkt nosi nazw Biznes Ekspres EBI i jest
taszy dla maych i rednich przedsibiorstw, których rozwój chce wspomaga
w ten sposób EBI. Ponadto oferujemy kredyty termomodernizacyjne ze rodków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz bardzo korzystne kredyty z dopatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– A jak z innymi ródami finansowania? Przecie nowoczesne firmy nie korzystaj tylko z kredytów?
– Spóki wchodzce skad Grupy BZ
WBK zapewniaj zarówno leasing, jak i faktoring. Leasingujemy pojazdy, komputery
i sprzt biurowy, maszyny, a nawet nieruchomoci. Stale rozwijamy zreszt swoj ofert bacznie obserwujc potrzeby rynku – nasze spóki oferuj midzy innymi high tech
leasing, eko leasing, który umoliwia kompleksowe finansowanie elektrowni wiatrowych oraz usugi dedykowane lekarzom i weterynarzom. BZ WBK Faktor wprowadzi
z kolei ostatnio Faktoring Ekspres, w ramach
którego nasza spóka finansuje 70% wartoci wierzytelnoci brutto wynikajcej z faktury z uwzgldnieniem limitów przyznanych poszczególnym odbiorcom klienta.
Limit finansowania odnawia si w miar spacania wierzytelnoci przez odbiorców. To
usuga przygotowana przede wszystkim
z myl o maych i rednich przedsibiorstwach.
– Czy realizuj Pastwo równie operacje walutowe?

– Tym zajmuje si Departament Usug
Skarbu BZ WBK. Zatrudnienie w nim fachowcy wiadcz usugi na najwyszym poziomie,
dbajc o indywidualne podejcie do spraw
klienta. Sowo „negocjacje” przy ustalaniu
kursów sprzeday i kupna walut nie jest im
obce.
– Wiemy ju, e oferuj Pastwo praktycznie wszystko z zakresu obsugi finansowej? Która z tych usug jest dla Pastwa najwaniejsza?
– Najwaniejszy jest klient, a nie usugi.
Dlatego poza rozwijaniem oferty stale podnosimy te jako obsugi i umiejtnoci naszych pracowników. Staramy si moliwie
skraca proces podejmowania decyzji w banku, obserwujemy rynek i dostosowujemy
ofert do jego wymaga. Produkty i usugi
s w BZ WBK rodkiem, a nie celem. Najwaniejszy jest ten, kto z nich korzysta i to
jego potrzebom je podporzdkowujemy.
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Faktoring czyli
jak przyspieszy
pienidze
Kady przedsibiorca staje kiedy przed problemem szybszego otrzymania swoich pienidzy. Zamówienie zostao zrealizowane, faktura wystawiona, odbiorca towaru ma odroczony termin patnoci, a pojawia si potrzeba szybkiego dostpu do pienidzy. Co zrobi? Odpowied jest prosta – skorzysta z faktoringu, o którym rozmawiamy z panem Rafaem Rbilasem, Dyrektorem
1 Oddziau w Chorzowie, Banku Zachodniego WBK S.A.
– Czym jest faktoring?
– Jest to forma krótkoterminowego finansowania firm udzielajcych tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujcych odroczone terminy
patnoci dla swoich odbiorców.
– A prociej?
– W ramach tej usugi, firma otrzymuje rodki finansowe dotychczas zablokowane w niezapaconych fakturach, które wystawia swoim odbiorcom. Dziki faktoringowi obroty przedsibiorstwa mog wzrosn bez angaowania wasnych rodków finansowych.
– Jak dziaa faktoring?
– Wszystko opiera si na umowie faktoringowej zawieranej midzy dostawc, zwanym faktorantem, i faktorem, na przykad spók BZ WBK
Faktor. Zgodnie z umow, dostawca ceduje
na faktora, czyli BZ WBK Faktor, nalenoci wynikajce ze wczeniejszej sprzeday. W praktyce polega to na przekazaniu faktur. Wówczas faktor wypaca klientowi zaliczk. Nastpnie odbiorca zamówienia reguluje naleno, a w kocu nastpuje rozliczenie wierzytelnoci z dostawc.
– Czy to naprawd szybka forma pozyskiwania rodków?
– Jedna z najszybszych na rynku. Oferujemy
j np. w postaci usugi Faktoring Ekspres.
W jej ramach BZ WBK Faktor finansuje 70%
wartoci wierzytelnoci brutto wynikajcej z faktury z uwzgldnieniem limitów przyznanych
poszczególnym odbiorcom klienta. Limit finansowania odnawia si w miar spacania wierzytelnoci przez odbiorców. Liczymy, e po pojawieniu si w naszej ofercie Faktoringu Ekspres,
usugi zwizane z t form finansowania zyskaj szczególne uznanie w sektorze maych
i rednich przedsibiorstw.
Niestety faktoring w naszym kraju jest wci
produktem pozostajcym w cieniu wszelkiego
rodzaju usug kredytowych, dlatego wraz z wpro-

wadzeniem Faktoringu Ekspres skupiamy si
na dialogu z potencjalnymi klientami i edukacji
w zakresie usug faktoringowych.
– Jakie korzyci przynosi korzystanie
z faktoringu?
– Natychmiastowy wpyw nalenoci za sprzedany towar lub usug zwiksza pynno przedsibiorstwa i w efekcie efektywno gospodarowania jego zasobami. Ma to oczywicie odzwierciedlenie we wskanikach i strukturze bilansu firmy. Usugi faktoringowe pozwalaj te wyduy
odbiorcom terminy patnoci, zwikszajc w ten
sposób konkurencyjno przedsibiorstwa na rynku. Co wicej, zewntrzne zarzdzanie nalenociami pozwala redukowa koszty administracji.
Bardzo istotny jest równie fakt, i faktor przejmuje na siebie ryzyko zwizane z brakiem patnoci lub niewypacalnoci odbiorców, klient jest
wic bezpieczny i pewny otrzymania zapaty
za dostarczony towar lub wiadczone usugi.
– A czym róni si faktoring od kredytu?
– Faktoring to kompleksowe rozwizanie, którego podstawow funkcj, podobnie jak w przypadku kredytów, jest finansowanie. Duym
bdem byoby jednak pominicie wielu usug,
które oferujemy klientom, a których próno
szuka w przypadku kredytowania. Mowa tu
o administrowaniu finansowanych przez nas faktur, monitorowaniu wierzytelnoci i prowadzeniu caego procesu windykacyjnego. Warte
podkrelenia jest równie ograniczenie ryzyka
zwizanego z niewypacalnoci kontrahentów.
Kredyty najczciej bazuj na tzw. twardych zabezpieczeniach, na przykad na hipotece czy zastawie. W faktoringu zabezpieczeniem s natomiast wierzytelnoci handlowe, weksel czy penomocnictwo do rachunku – instrumenty, które mona ustanowi szybko i w prosty sposób.
– Jakie innowacje wprowadza produkt
Faktoring Ekspres?
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– Faktoring Ekspres to produkt wprowadzajcy now jako usug faktoringowych na polskim rynku. Przy jego konstruowaniu kierowalimy si mottem „finansowania skrojonego
na miar” – moliwie indywidualnego i elastycznego a jednoczenie przejrzystego i dostpnego dla moliwie szerokiej grupy przedsibiorców.
Faktoring Ekspres bdzie produktem uniwersalnym, dostpnym dla przedsibiorców waciwie z kadej brany. Oferta jest skierowana równie dla klientów, którzy nie mog otrzyma kredytu. Faktoring Ekspres wypenia t luk i stanowi szans na dynamizowanie rozwoju i tych
przedsibiorstw.
– Jak wyglda wspópraca przy faktoringu?
– W celu poprawienia szybkoci przepywu informacji i zacienienia wspópracy midzy klientem a faktorem wprowadzilimy nowoczesny
system informatyczny, zapewniajcy sta komunikacj z BZ WBK Faktor za porednictwem
aplikacji internetowej – 24 godziny na dob, siedem dni w tygodniu. Elektroniczny proces komunikacji pozwoli cakowicie zrezygnowa
z papierowych dokumentów. Oczywicie cigle
pozostaje moliwo tradycyjnej wysyki dokumentów poczt lub kurierem.
– Jak wyglda procedura nawizywania
wspópracy faktoringowej?
– Rozpoczcie wspópracy nigdy nie byo tak
proste. Produkt Faktoring Ekspres dostpny jest
w sie ci od dzia ów Ban ku Za chod nie go
WBK – wystarczy si uda do jednego z nich
i spotka si z doradc, który udzieli dodatkowych informacji, rozwieje wszelkie wtpliwoci
zwizane z produktem i pomoe nowym klientom zoy wniosek faktoringowy, a póniej podpisa umow. Jest ona zawierana na rok
z moliwoci jej przeduenia.
Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddzia w Chorzowie
ul. Katowicka 72
godziny otwarcia 8.00 – 18.00
Tel nr. 32 346 09 90, 32 346 09 38
e-mail – katarzyna.machalica@bzwbk.pl
e-mail – katarzyna.ilnicka@bzwbk.pl
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Koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju,
a inwestycje celu
publicznego

dr hab. in. arch. Krzysztof Gasido prof. Politechniki lskiej
1. Rozwój i znaczenie
planowania krajowego
Odkd istniej wysze formy organizacji spoecznej (pastwa) konieczne jest odpowiednie
do potrzeb tych organizacji zagospodarowanie
przestrzeni. Pastwa podejmoway zorganizowane dziaania dla rozwoju wikszych obszarów budujc drogi, umocnienia, systemy nawadniajce,
kolonizujc obszary sabo zaludnione. Mona wymieni wiele przykadów takich dziaa podejmowanych w Polsce zarówno dla realizacji pojedynczych ponadlokalnych inwestycji jak i dla wielokierunkowego rozwoju wikszych obszarów.
W XIV wieku Kazimierz Wielki wybudowa system
okoo 50 zamków stanowicy wraz ze spichlerzami podstaw ukadu obronnego królestwa. W drugiej poowie XVIII wieku podjto budow systemu kanaów umoliwiajcych peniejsze wykorzystanie dróg wodnych w Polsce: kanau Ogiskiego, Królewskiego i Bydgoskiego. W 1817 roku Stanisaw Staszic opracowa i rozpocz wdraanie
koncepcji Staropolskiego Okrgu Przemysowego zwanego ówczenie „cigym zakadem fabryk
elaznych nad rzek Kamienn”.
Jako pocztek nowoczesnego planowania ponadlokalnego (regionalnego i krajowego) w Polsce przyjmuje si moment wydania Rozporzdzenie Prezydenta RPO O prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z 16 lutego 1928 roku. Przewidywao ono sporzdzanie, w razie potrzeby planów zabudowania kilku ssiadujcych ze sob
osiedli.
Wadze II Rzeczpospolitej rozumiay znaczenie
planowania dla rozwoju przestrzennego wielkich miast i ich otoczenia, regionów i caego pastwa. Konieczno zespolenia ziem wchodzcych
do 1918 roku w skad rónych pastw, próba przezwycienia wielkiego kryzysu gospodarczego
a take zagroenia zewntrzne wymusiy planowe dziaania w obrbie caego pastwa. W latach 1930-32 powstaa Komisja Wspólnego Planu Zabudowania m. st. Warszawy i Ssiednich
Okolic i powoano organ wykonawczy tej komisji – Biuro Planu Regionalnego m. Warszawy. Podobne biura powstay take w Wejherowie, odzi,
Poznaniu oraz Katowicach (Biuro Planu Regionalnego Zagbia Górniczo-Przemysowego). W 1936
roku utworzono take Biuro Planowania (krajowego) przy Gabinecie Wiceprezesa Rady Mini-

strów (Eugeniusza Kwiatkowskiego) dla koordynacji realizacji Centralnego Okrgu Przemysowego wedug, rzdowego programu inwestycyjnego
na lata 1936 – 40 dla podniesienia zdolnoci
obronnych pastwa (bya to pierwsza polska – niestety przerwana przez wojn „piciolatka”). Bez
krajowego i regionalnego planowania niemoliwe
byoby zrealizowanie takich zada jak budowa portu i miasta w Gdyni oraz czcej j ze lskiem
magistrali kolejowej.
Wedug wielu opinii polskie planowanie przestrzenne na poziomie krajowym i regionalnym byo wówczas jednym z najnowoczeniejszych
i najskuteczniejszych w wiecie.
W 1946 Prezydent RP wyda dekret O planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju
ustalajcy trójstopniowy system planistyczny:
plan krajowy implikowa plan regionalny, ten za
plany miejscowe. Podobnie jak po I wojnie wiatowej plan krajowy i plany regionalne suyy odbudowie kraju, integracji przestrzeni pastwa
w nowych granicach, budowie nowej infrastruktury, rozwojowi gospodarczemu (uprzemysowieniu). W roku 1961 podjto prób caociowej
regulacji planowania przestrzennego w Ustawie
o planowaniu przestrzennym. Na jej podstawie powstay wojewódzkie pracownie planów regionalnych (suby planistyczne), które sporzdziy
plany regionalne dla wszystkich 17 istniejcych
ówczenie województw. W 1975 roku przeprowadzono reform podziau terytorialnego kraju likwidujc powiaty i wprowadzajc 49 mniejszych województw. Uchwalona w 1984 znowelizowana Ustawa o planowaniu przestrzennym dostosowaa system planistyczny do nowego podziau oraz
zaznaczaa rosnce znaczenie czynnika spoecznego.
2. Miejsce Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju w systemie
planowania przestrzennego w Polsce
W 1994 roku Sejm uchwali Ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym. Znosia ona poprzedni Ustaw o planowaniu przestrzennym z 1984
roku. Zmiana bya konieczna, bo naleao dostosowa gospodark przestrzenn do przeksztacajcego si ustroju pastwa. Ju w samej nazwie
nowej ustawy zawarta bya informacja na jakich
zaoeniach bya ona oparta. Mianowicie, w tytu-

le brak sowa „planowanie”; w tekcie take pojawia si ona rzadko. Obowizujcy dotychczas
termin „miejscowy plan ogólny” zastpiono terminem „studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, termin „plan
regionalny” znikn poniewa ustawodawca uzna,
e nie ma potrzeby planowania przestrzeni wikszej ni przestrze gminy, natomiast „plan krajowy” zastpiono pojciem „koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju” przewidujc, e w województwach (istniao ich wtedy 49) bdzie si na jej podstawie wykonywa „studium zagospodarowania przestrzennego województwa” okrelajce cele, uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej pastwa na obszarze
województwa. Ustawa przewidywaa, e ponadlokalne zadania celu publicznego bd ujmowane w odpowiednich programach rzdowych i wojewódzkich oraz zamieszczane w rejestrach prowadzonych przez wojewod. Zadania o charakterze przestrzennym miay by wprowadzane
do dokumentów planistycznych gminy w drodze
negocjacji.
W praktyce, ju po kilku latach okazao si, e
ustawa na poziomie krajowym i regionalnym nie
dziaa zgodnie z intencjami ustawodawcy poniewa pastwo samo pozbawio si w znacznym
stopniu wpywu na zagospodarowanie przestrzenne przekazujc wadztwo planistyczne
gminom. Nawet jednak i te narzdzia, których mogo uy nie zostay zastosowane szybko i skutecznie. Np. Koncepcj Polityki Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju (KPPZK) opracowano
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Rys. 1. Schemat sytemu planowania przestrzennego w Polsce (oprac. Krzysztof Gasido)

i przyjto dopiero pod koniec 2000 roku i ogoszono w poowie 2001 (czyli po 7 latach obowizywania Ustawy).
Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej
w 1999 roku i utworzeniu 16 samorzdowych województw znowelizowano Ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzajc do systemu planowania przestrzennego plany zagospodarowania przestrzennego województw. W zakresie planowania krajowego nowelizacja nie wprowadzaa zmian.
W 2003 roku uchwalono Ustaw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym znoszc poprzedni, „niesprawn” Ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa (aktualnie obowizujca) z pewnoci lepiej konstytuuje system
planowania przestrzennego (rys. 1). Midzy innymi pokazuje, e na poziomie krajowym nie chodzi
tylko o „polityk przestrzenn” opisywan m. in.
przez cele, zasady, wartoci, ale o stworzenie narzdzia posiadajcego pewne atrybuty planu: opisowe, koordynacyjne, regulacyjne, kreacyjne. Dokument opracowywany na poziomie planowania
krajowego okrelono zatem jako „Koncepcj Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” (KPZK).
Analizujc system planowania przestrzennego
mona zauway, e na kadym poziomie – krajowym, regionalnym i miejscowym wyodrbniaj

si jego skadniki w kategoriach; strategicznej, planistycznej i operacyjnej. Dla jego oceny istotna jest
odpowied na pytania: czy struktura systemu odpowiada rzeczywistym uwarunkowaniom a take
czy relacje pomidzy poszczególnymi poziomami i kategoriami sprzyjaj osiganiu celów w gospodarce przestrzennej, szczególnie za w zakresie planowania i realizacji inwestycji.

cze nie funkcjonuj w polskiej gospodarce przestrzennej.” Ustawy z 1994 i 2003 roku nie wprowadziy zatem na poziomie krajowym skutecznych
narzdzi dla realizacji zada celu publicznego. Objawem tego byy m. in. znane trudnoci w realizacji krajowych inwestycji drogowych.
Doranym rozwizaniem okazay si tzw. „specustawy”. S to m. in.:
 specustawa drogowa – ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t. p.: HYPERLINK „http://isap. sejm.
gov. pl/DetailsServlet? id=WDU20030800721”
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, ze zm.)
 specustawa EURO 2012 – z ustawa dnia 7
wrzenia 2007 r. o przygotowaniu finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 (HYPERLINK „http://isap. sejm. gov.
pl/DetailsServlet? id=WDU20071731219” Dz. U.
z 2007 r. Nr 173, poz. 1219, ze zm.)
 specustawa lotniskowa – ustawa z dnia 12
lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
uytku publicznego (HYPERLINK „http://isap.
sejm. gov. pl/De ta ils Se rvlet? id=WDU 20090420340” Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340,
ze zm.)
 specustawa o gazoporcie – ustawa z dnia 24
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (HYPERLINK „http://isap.
sejm. gov. pl/De ta ils Se rvlet? id=WDU 20090840700” Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700,
ze zm.)
 specustawa powodziowa – ustawa z dnia 24
czerwca 2010 r. o szczególnych rozwizaniach
zwizanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (HYPERLINK „http://isap. sejm.
gov. pl/DetailsServlet? id=WDU20101230835”
Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835).
Specustawy s skuteczne – pozwalaj prowadzi inwestycje na poziomie krajowym. Na dusz met taki sposób zarzdzania przestrzeni jest
jednak nieracjonalny. Trudno sobie wyobrazi, e
to Sejm bdzie decydowa o kadej wikszej inwestycji a posowie bd kierowali si celami merytorycznymi zamiast cile politycznymi. Mogaby powsta sytuacja jak w planowaniu miejscowym, w którym naduywane jest stosowanie
decyzji administracyjnych w postaci warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zamiast dugookresowego planowania, co prowadzi do niepewnoci inwestycyjnej i wzmoenia chaosu
przestrzennego.

3. Inwestycje celu publicznego w KPZK (poprzednio KPPZK).

4. Stan prac nad Koncepcj
Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju.

Opublikowana w 2001 roku (M. P. nr 26)
i wci obowizujca Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (obecnie
okrelana jako Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) jest dokumentem o charakterze bardziej dyskursywnym ni planistycznym.
Prezentowane w dokumencie cele, zasady, rodki i narzdzia w niewielkim zakresie koresponduj z konkretnymi ustaleniami i wskazaniami sposobu realizacji inwestycji celu publicznego na poziomie krajowym. Do powiedzie, e ustalenia
Koncepcji maj status zacznika, natomiast
cz dotyczca inwestycji publicznych ma objto 7 (!) zda i zaczyna si od stwierdzenia
„…programy zawierajce zadania rzdowe suce realizacji celów publicznych praktycznie jesz-

Po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej
zmieniy si uwarunkowania zewntrzne i wewntrzne równie w zakresie inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym (m. in. pojawienie si rodków
z funduszy europejskich). W padzierniku 2006
roku Rzd przystpi do opracowania nowej
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju w perspektywie roku 2030. Po likwidacji delegowanego przez ustaw do wykonania KPZK
Rzdowego Centrum Studiów Strategicznych
prace prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tempo dziaa nie jest zbyt szybkie.
W 2007 roku powoano zespó do przygotowanie
tez i zaoe do Koncepcji. W grudniu 2008 roku
gotowy by ekspercki projekt KPZK, który nastpnie sta si przedmiotem dyskusji w wojewódz-
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twach. Ich celem byo wprowadzenie do projektu wniosków i postulatów regionalnych W maju 2010 projekt KPZK zosta zaakceptowany
przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Obecnie
znajdujemy si kocowej w fazie procedury – od marca 2010 roku opracowuje si Prognoz oddziaywania projektu KPZK 2030 na rodowisko, która we wrzeniu zostanie poddana konsultacjom spoecznym.

Planowanie regionalne
– pojcie, zakresy, stan

6. Kierunki zmian planowania krajowego
przewidywane w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz
nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wypracowane w cigu ostatnich lat propozycje poprawy sprawnoci realizacji inwestycji celu publicznego znalazy swoje odzwierciedlenie
w projekcie KPZK. Zbiór zasad polityki przestrzennego zagospodarowania kraju róni si od zasad KPPZK wprowadzeniem zasady hierarchicznoci. Oznacza ona, e ustalenia na poziomie krajowym bd obligatoryjne dla poziomu regionalnego i miejscowego a cay system planowania
przestrzennego jest bardziej ukierunkowany
na realizacj zada celu publicznego. Projekt
KPZK akcentuje jednoczenie konieczno zachowania zasady subsydiarnoci.
Innym elementem sprzyjajcym sprawnej realizacji inwestycji jest dopuszczenie moliwoci
planowania przestrzennego w obszarach funkcjonalnych. Pozwoli to rozwizywa konflikty przestrzenne i osiga cele rozwojowe z pominiciem
granic jednostek administracyjnych.
Projekt KPZK szczególny nacisk kadzie na inwestycje w zakresie transportu i komunikacji
odsyajc wskazania odmiennych rodzajów inwestycji do innych krajowych dokumentów strategicznych. System komunikacyjno-transportowy kraju w perspektywie 2030 to sie autostrad i dróg
ekspresowych czcych orodki metropolitalne
(praktycznie wszystkie miasta wojewódzkie), zintegrowana z sieci kolei o redniej prdkoci co
najmniej 160 km/godzin oraz midzynarodowymi portami lotniczymi w Warszawie, odzi, Krakowie, Katowicach, Gdasku, Wrocawiu, Poznaniu, Szczecinie i Bydgoszczy.
Projekt nowelizacji Ustawy w zakresie planowania krajowego idzie w podobnym kierunku.
W projekcie pojawia si nazwa „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju” (zamiast „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”),
co nadaje dokumentowi planistycznemu na poziomie krajowym silniejszej pozycji w stosunku
do planów regionalnych i studiów gminnych.
Wyraa si to m. in. w przepisie, e ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju s
wice dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
marszaka województwa. Praktycznie oznacza to,
e obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (szczególnie tych realizowanych na podstawie specustaw) bd uwzgldniane w studium gminnym jako przesdzone uwarunkowania. Dla zagwarantowania dysponowania przestrzenia projekt nowelizacji przewiduje
ustanowienie czasowej rezerwy terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
na okres do 48 miesicy.
Te i inne propozycje zmian pozwalaj wnioskowa, e legislacja w zakresie planowania przestrzennego zmierza do wzmocnienia efektywnoci i przewidywalnoci procesów w zakresie zada o charakterze inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym.

prof. dr hab. in. arch. Zbigniew J. Kamiski Politechnika lska,
Wydzia Architektury
1. Termin „planowanie regionalne” w powszechnym rozumieniu znaczy „planowanie rozwoju
i przestrzennego zagospodarowania regionu”
(Sownik rozwoju regionalnego). Podkrela on regionalny wymiar planowania przestrzennego.
2. W przeszoci czsto terminem „planowanie
regionalne” opatrywana bya „polityka regionalna”,
nazywana przez to „planowaniem inter-regionalnym”
dla odrónienia od planowania „regionalnego-lokalnego” lub inaczej „intra-regionalnego”. Chodzio
wówczas o polityki rzdu centralnego, których celem byo „wyrównywanie warunków ycia w kraju”,
czyli wyrównywanie dysproporcji w rozwoju przestrzennym kraju, za pomoc redystrybucji rodków
budetowych w przekroju midzyregionalnym.
Byo to moliwe dziki utrzymywaniu si w krajach
zachodnich po II wojnie wiatowej wysokiego
tempa wzrostu gospodarczego i dysponowaniu
przez pastwo du nadwyk ekonomiczn.
Jednak spadek tempa wzrostu, z ograniczeniami
budetowymi i prywatyzowan infrastruktur oraz
zaostrzajca si konkurencja w skali globalnej (globalizacja), doprowadziy w konsekwencji do zmiany treci terminu „polityka regionalna”. W tym czasie, istnia podzia na polityki gospodarcze, które
byy stosowane inter-regionalnie i polityki przestrzenne ukierunkowane bardziej lokalnie. Traci on
na znaczeniu w latach 80. XX wieku i obecnie ju
nie jest aktualny. Jak obecnie zauwaa si, „najbardziej charakterystyczn z zaistniaych zmian bya utrata monopolu przez pastwo, które w polityce regionalnej stao si jednym z partnerów, obok
samorzdów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, spoecznych i innych oraz instytucji ponadnarodowych, np. Unii Europejskiej. /…/ Banki
lokalne, instytucje venture capital, izby przemysowo-handlowe, orodki wymiany informacji, agencje i fundacje rozwoju itp., z racji penionej roli urosy do rangi podmiotów polityki regionalnej” (Pietrzyk I. 2000, s. 19).
3. Jest oczywiste, e planowanie regionalne
w duej mierze jest uzalenione od politycznych
i ekonomicznych kontekstów, w jakich jest podejmowane. W krajach, w których gospodarka jest kierowana przez pastwo, wyglda ono zupenie inaczej ni w pastwach, w których ten wpyw jest minimalny i wówczas planowanie regionalne moe by
uwaane przez „aktorów” regionalnej sceny jako:
wspomagajce rozwój gospodarczy i spoeczny lub
wrcz przeciwnie, jako zbdny balast, którego naley si pozby. W wikszoci rozwinitych krajów
funkcjonuj formy planowania regionalnego. Pla-

nowanie regionalne odgrywa szczególnie znaczc rol wszdzie tam, gdzie regiony maj pewn
autonomi w stosunku do wadz centralnych. Tak
jest midzy innymi w krajach skandynawskich, Belgii, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Woszech, Holandii, Francji (Glasson J., Marshall T., 2007).
4. Abstrahujc od istniejcych regionalnych
rónic i rónie definiowanych regionów, interesujce wydaj si by prawidowoci charakteryzujce obecne planowanie regionalne:
 Podstawowym celem planowania regionalnego jest decydowanie o generalnym rozmieszczeniu w regionie dziaalnoci/funkcji i zagospodarowaniu przestrzennym. Na bazie mapy w skali planowania regionalnego, pokazywane s wówczas
przede wszystkim:
Podstawowe elementy sieci osadniczej, w tym
nowe osiedla, obszary ekonomicznego i komercyjnego rozwoju.
Podstawowe elementy infrastruktury, w tym liniowe i punktowe.
Podstawowe elementy systemu obszarów chronionych, w tym obszary ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
 Zakres planowania regionalnego wyznaczaj
uwarunkowania osigania celów planowania,
w tym zasadniczo: ekonomiczne, spoeczne, rodowiskowe. Planowanie regionalne wychodzi poza wskie zagadnienia uytkowania terenu i obejmuje szersze zagadnienia promocji ekonomicznego rozwoju, ochrony rodowiska, dostarczenia infrastruktury. Gównym celem planowania regionalnego, jest przyblienie spoeczestwu rozwoju zrównowaonego.
 Cele planowania regionalnego mog by
wdraane w róny sposób, w tym poprzez dokument nazywany planem, zwykle zawierajcym map lub diagram ilustrujcy planistyczne propozycje.
5. W Unii Europejskiej „planowanie regionalne”
jest obecnie traktowane jako jeden z istotnych elementów krajowych systemów planowania przestrzennego (The Compendium …1997, s. 24):
 Planowanie regionalne usiuje ksztatowa
ukady rozwojowe wewntrz „regionu” poprzez strategi, która czy przestrzenn/fizyczn zmian
z polityk ekonomiczn i spoeczn.
 Planowanie regionalne dziaa na poziomie poniej szczebla krajowego, ale powyej szczebla lokalnego. Moe by ono podejmowane dla obszarów administracyjnych, takich jak administracyjny
region, ale moe by take podejmowane jako planowanie obszarów funkcjonalnych, takich jak
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na przykad regiony miejskie. Planowanie regionalne integruje przestrzenne konsekwencje i cele polityki krajowej z warunkami w okrelonych miejscach.
 Planowanie regionalne moe dziaa na rónych poziomach wadzy na tym samym obszarze,
tak jak to jest gdy planowanie sub-regionalne wystpuje w obszarze planowania regionalnego.
 Instrumenty planowania regionalnego wyraane s w formie planu majcego charakter strategiczny i nie zawieraj szczegóów miejsc.
6. Popularno planowania regionalnego, która wzrasta od lat 90. XX wieku i by moe jest dla
kogo zaskakujca, wynika z: /i/-„rozlewania si
miast” i potrzeby dziaania w skali ponadlokalnej;
/ii/-ograniczonych moliwoci budetowych pastwa
nakazujcych poszukiwanie rozwiza problemów na niszych szczeblach wadzy; /iii/-presji demokratycznych które domagaj si poszerzenia
udziau w rzdzeniu. W tym kontekcie, plan regionalny oferuje atrakcyjne funkcje. Funkcj podstawow jest funkcja koordynacyjna. Strategiczne mylenie o przyszoci przyjmuje form uzgodnionych
przestrzennych wizji. Ustala si róne zamierzenia, które s skoordynowane ze sob pod wzgldem czasu i miejsca ich realizacji, funkcjonowania
oraz efektów kocowych. Funkcja koordynacyjna
planu pozwala na uzgadnianie realizacji zada celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków ich wprowadzenia do planu lokalnego. Plan
peni zatem take funkcj negocjacyjn, ale take
mona dopatrze si w nim penienia caego szeregu innych istotnych funkcji, które usprawiedliwiaj potrzeb istnienia planowania regionalnego.

Do nich zaliczy mona funkcje: organizacyjn, regulacyjn i kontroln, promocyjn i marketingow,
informacyjn i inspirujc.
7. W polskiej praktyce sprawy planowania regionalnego byy regulowane przez kolejne ustawy
o planowaniu przestrzennym z 1961 i 1984 roku.
Pod rzdami tych ustaw funkcje planowania regionalnego zredukowane zostay do problematyki przestrzennego zagospodarowania województw. Prowadzio to do niekorzystnego rozbicia planowania
strategicznego w województwach na dwa nurty: planowania spoeczno-gospodarczego (zwanego
terytorialnym), oraz -planowania przestrzennego zagospodarowania województw (zwanego regionalnym). Oba rodzaje planowania byy prowadzone
w odrbnym trybie i przez inne instytucje. Ustawa
z 7 lipca 1994 roku „o zagospodarowaniu przestrzennym” nie operuje ju terminem „planowanie
regionalne” w odniesieniu do planów przestrzennych. Termin „planowanie regionalne” jest odtd stosowany w szerszym znaczeniu, które obejmuje spoeczne, ekonomiczne, przyrodnicze, kulturowe
i przestrzenne aspekty rozwoju regionalnego (Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., 2000). Ustawa z 23 marca 2003 roku „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, take nie stosuje terminu „planowanie regionalne”, lecz odnosi si
do planowania przestrzennego: „w gminie”, „w województwie”, „na szczeblu krajowym”.
8. Wyrazem praktyk planowania regionalnego,
w tym take prowadzonych w województwie lskim s aktualnie obowizujce dwa podstawowe
dokumenty planistyczne:
„Strategia Rozwoju Województwa lskiego – lskie 2020”, przyjta przez Sejmik Województwa lskiego w dniu 17 lutego 2010 roku, stanowica aktualizacj „Strategii Rozwoju Województwa lskiego na lata 2000-2020”, przyjtej przez
Sejmik Województwa lskiego 4 lipca 2005 roku.
Pierwsza Strategia Rozwoju Województwa lskiego zostaa przyjta przez Sejmik Województwa lskiego w 2000 roku.
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lskiego”, przyjty przez Sejmik Województwa lskiego w dniu 21 czerwca 20004 roku. Jest to pierwszy tego rodzaju Plan dotyczcy
przestrzeni województwa lskiego. Jako jedyny
w kraju zosta opracowany w oparciu o aktualn
ustaw z dnia 23 marca 2003 roku i w tym sensie
by opracowaniem pionierskim w skali kraju.
9.”Strategia Rozwoju Województwa lskiego – lskie 2020” jest gównym narzdziem polityki rozwoju prowadzonej przez samorzd województwa. Jak czytamy we Wprowadzeniu do dokumentu: „Strategia, jako gówne narzdzie polityki rozwoju prowadzonej przez samorzd województwa, wyznacza zakres dziaa podejmowanych
przez wadze regionu, a take stanowi punkt odniesienia dla inicjatyw oraz dokumentów o charakterze planistycznym, przestrzennym i programowym, podejmowanych i tworzonych na poziomie
regionalnym, lokalnym, a take przez rodowiska
branowe”. Celem aktualizacji Strategii byo
uwzgldnienie zmieniajcych si uwarunkowa rozwoju regionalnego i zawartych midzy innymi
w dokumentach szczebla krajowego i wymogów
prawa, a take „silniejsze wpisanie regionu w wiatowe trendy zwizane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, dyfuzj rozwoju poprzez orodki metro po li tal ne pod no sze niem ja ko ci y cia
przy uwzgldnieniu wymogów wynikajcych z zasad zrównowaonego rozwoju” (op. cit.).
10.”Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa lskiego”, w teorii jest instrumentem „Strategii Rozwoju Województwa lskiego”
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i jej wykadni. W praktyce, poda za ustaleniami Strategii lub je wyprzedza w innowacyjny sposób, czego wyrazem moe by zarysowana w Planie wizja lskiego obszaru metropolitalnego,
wspierajca konkurencyjno województwa lskiego. Wskazane zostay strategiczne kierunki i dziaania dotyczce przestrzennego rozwoju województwa w orientacyjnej perspektywie roku 2015,
w tym obejmujce:
 cztery obszary metropolitalne, tworzce skonsolidowany lski obszar metropolitalny;
 pasma rozwoju (korytarze transportowo-osiedlecze) o zrónicowanych funkcjach;
 strefy wielofunkcyjne o rónym charakterze.
Strategiczne cele Planu s osigane poprzez
realizowane programy i projekty, na przykad: „Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zitka”, przyjty przez Sejmik Województwa lskiego w 2006
roku; „Projekt Budowy Nowego Muzeum lskiego w Katowicach”, realizowany z funduszy europejskich na podstawie midzynarodowego konkursu architektonicznego rozstrzygnitego w 2007
roku itp.
11. W kontekcie obserwowanych praktyk planowania regionalnego w województwie lskim, nasuwaj si uwagi do rozwaenia:
 W nowych regulacjach prawnych, wyrazem planowania regionalnego powinien by jeden podstawowy dokument: „przestrzenna strategia rozwoju
województwa”. Obecna praktyka, posugujca si
dwoma dokumentami, Strategi i Planem, zdaje si
tkwi w historycznych zalegociach, w których obok
planowania spoeczno-gospodarczego, które z reguy byo a-przestrzenne, byo te odrbne planowanie przestrzenne.
 Uczestnictwo partnerów sceny regionalnej
w procesach planowania regionalnego jest kluczowe dla rozwoju województwa. Wymaga to aby ten
udzia w dyskusji o przyszoci województwa nie
odbywa si okazjonalnie i zwykle przy kolejnej aktualizacji Planu lub Strategii, ale permanentnie,
na zasadach wypracowanej organizacji staej konferencji. Propozycja taka zostaa zapisana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lskiego w 2004 roku.
Realizowana obecnie aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa lskiego na obszarze czterech gmin, której cel
okrelony zosta jako „uszczegóowienie Planu w obszarze przyszego rozwoju Midzynarodowego Portu Lotniczego Katowice”, – wydaje si by kompletnym nieporozumieniem, wykazujcym ignorancj
istoty warsztatu planowania regionalnego. W tym
podejciu take powielana jest skandaliczna praktyka znana z planowania lokalnego, w której nie liczc si z konsekwencjami, pod dyktando spraw
biecych dokonuje si dowoln ilo punktowych
zmian w strukturze planu.
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Planowanie lokalne
– bariera czy
narzdzie rozwoju?

Dr Krzysztofa Kafka
Planowanie przestrzenne dotyka istotnych
i „wraliwych” sfer ycia wspóczesnego spoeczestwa. Istotno i wraliwo ta wynika
z tego, e planowanie przestrzenne reguluje
aspekty z zakresu wartoci, dóbr oraz praw.
Maj one bardzo ronorodny charakter: s to
dobra publiczne, wane dla pewnej grupy
spoecznej, ale s i dobra wane dla pojedynczych ludzi, lub bardzo wskich grup, czasem
reprezentujcych interesy partykularne. Planowanie przestrzenne dotyka wreszcie jednego
z fun da men tów go spo dar ki wol no ryn ko wej – prawa wasnoci oraz sposobu jego wykonywania.
Tak rozumiane planowanie przestrzenne – to
planowanie w sytuacji staego, permanentnego
konfliktu, sporu midzy celami ogólnymi oraz interesami indywidualnymi. Z jednej strony oczekujemy od planowania przestrzennego, e bdzie skutecznie realizowa okrelone ogólne
wane spoecznie cele, z drugiej strony chcemy,
e takie planowanie nie krpowao indywidualnych inicjatyw i wreszcie – nie blokowao rozwoju.
Planowanie lokalne
System planowania przestrzennego w Polsce
jest skonstruowany, podobnie jak w innych
krajach europejskich, z podziaem na okrelone szczeble administracji publicznej: centralnej
i samorzdowej. System taki podzielony jest
zgodnie z kompetencjami na planowanie krajowe, regionalne i lokalne. Upraszczajc ten podzia, mona powiedzie, e dwa pierwsze
„szcze ble” pla no wa nia od po wie dzial ne s
za okrelanie celów oraz kierunków rozwoju
przestrzennego kraju i regionu, a wic regulacji o charakterze strategicznym oraz, w pewnym
zakresie, kierunki zmian przestrzennych; planowaniu lokalnemu, i tylko jemu, przypisana jest
kompetencja okrelania przeznaczenia terenu
oraz standardów zabudowy i zagospodarowania terenu. Planowanie krajowe i regionalne nie
stanowi prawa; nie s te wice dla dokumentów sporzdzanych na szczeblu lokalnym.
Jedynym dokumentem stanowicym prawo s
w Polsce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.

Podobnie jak w wielu innych systemach planistycznych okrelone kompetencje polegajce
w szczególnoci na sporzdzaniu dokumentów
planistycznych, a take stanowieniu prawa, s
przypisane do cile okrelonych szczebli oraz
organów administracji publicznej.
W polskim systemie planistycznym nie ma hierarchicznoci. Ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, czy planu zagospodarowania przestrzen ne go wo je wódz twa nie s wi  ce
przy sporzdzaniu planów miejscowych, ani
studiów uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Planowanie przestrzenne szczebla lokalnego,
a dokadniej mówic – gminnego, jest wic planowaniem autonomicznym. Niezaleno taka
jest z pewnoci zgodna z zasad subsydiarnoci pastwa, zapisan w preambule do Konstytucji. Zgodnie z ni, sprawy wane dla obywateli s „zaatwiane” i rozwizywane na jak najniszym szczeblu administracji publicznej, najbliej obywatela. Dopiero sprawy wykraczajce
poza moliwoci okrelonego szczebla mog by
przyjte przez szczebel wyszy. Z pewnoci problem realizacji zabudowy lub zagospodarowania terenu, bdcego wasnoci danej osoby fizycznej lub prawnej jest problemem lokalnym i winien by rozwizywany przez organa administracji gminnej: wójta, burmistrza lub prezydenta,
w granicach prawa powszechnie obowizujcego oraz w granicach prawa lokalnego, stanowionego przez odpowiednie Rady Gmin.
Cele ogólne planowania
Jak wskazano we wstpie, planowanie przestrzenne dotyka wanych spraw. Ich waga wynika przed wszystkim z regulowania prawa wasnoci, a dokadniej mówic: ze sposobu jego wykonywania. W polskim spoeczestwie istnieje gboko zakorzeniona wiadomo wartoci nieruchomoci. W wiadomoci tej istnieje gbokie
przekonanie, e z prawa wasnoci wynika wprost
prawo do jej wykorzystania w sposób zgodny
z wasnymi potrzebami, co jest rozumiane – e moe by wykorzystywana w sposób niemale dowolny. Prawo to nie powinno by w aden sposób ograniczane, a próba ingerencji w nasz wa-

sno jest przyjmowana jako krzywda. Prawdopodobnie z tej wiadomoci wynika z jednej
strony fakt duej liczby samowoli budowlanych,
a z drugiej – silnych protestów przeciwko rónym,
czasem wanym inwestycjom publicznym, jak
przedsiwzicia drogowe, infrastrukturalne i inne.
W polskiej wiadomoci istnieje silna jednostka
zwana czasem w literaturze „NIMBY” (ang. not in
my backyard – nie na mojej dziace).
Trzeba w tym miejscu zada sobie pytanie: jakie s waciwe cele planowania przestrzennego? Warto zada sobie pytanie, po co i komu jest
w ogóle potrzebne planowanie przestrzenne?
Czy mona planowanie takie zastpi jakimi innymi mechanizmami?
W literaturze cele planowania przestrzennego okrela si jako:
ochron interesu publicznego,
zapobieganie i minimalizowanie konfliktów,
tworzenie warunków rozwoju,
równowaenie i umacnianie rynku
W przepisach prawa, a cilej: w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) cele te okrelane s
w sposób nastpujcy: „w planowaniu przestrzennym uwzgldnia si:
 wymagania adu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury;
 walory architektoniczne i krajobrazowe;
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 wymagania ochrony rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i lenych;
 wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóczesnej;
 wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczestwa ludzi i mienia, a take potrzeby
osób niepenosprawnych;
 walory ekonomiczne przestrzeni;
 prawo wasnoci;
 potrzeby obronnoci i bezpieczestwa pastwa;
 potrzeby interesu publicznego;
potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury
technicznej, w szczególnoci sieci szerokopasmowych.”
Cz z tych celów ma charakter uogólnionych
celów publicznych. Dobrem wszystkich s takie
wartoci jak ad przestrzenny, obronno i bezpieczestwo, walory architektoniczne, dobra
kultury oraz rodowiska. S to wartoci niepodwaalne.
Pewna cz tych celów ma na celu ochron
interesów indywidualnych i partykularnych. Najsilniej chronionym interesem jest wymieniona
w przepisach prawa „ochrona prawa wasnoci”.
Planowanie przestrzenne nie moe wkracza w prawo wasnoci. Nie moe nikogo pozbawia tego prawa, ale moe ogranicza prawo do jego wykonywania. Nie mona nikomu zabroni posiadania np. samochodu, ale nie wolno uywa go w celach sprzecznych z prawem.
Nie mona zabroni nikomu posiadania dziaki,
ale nie wolno jej uywa w sposób niezgodny
z przepisami prawa, w tym take prawa miejscowego, czy powszechnie obowizujcego prawa
ochrony rodowiska, czy prawa budowlanego.
Wolno posiadania ograniczona jest ponadto wolnoci innych osób. W postpowaniu
administracyjnym osoby te nazywane bd
stronami i bd im suyy wszelkiego rodzaju
prawa do skadania wniosków skarg, zaale
i odwoa. Ochrona interesu innych osób nie posiadajcych przymiotów strony ley w kompetencji organów administracji publicznej, sporzdzajcych plan miejscowy.
Takie rozumienie przepisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, kae
postrzega ten dokument jako dokument o charakterze restrykcyjnym. Restrykcyjno ta jest
bardzo czsto widoczna w praktyce: w obszarach, dla których sporzdzony zosta plan miejscowy, realizacja przedsiwzi budowlanych jest
czsto daleko trudniejsza, ni w obszarach, dla
których inwestycja jest realizowana ana podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Liczba ogranicze, nakazów,
zakazów oraz dopuszcze jest zazwyczaj tak
znaczna, e uzyskanie stosownego pozwolenia
na budow wymaga sporego zaangaowania
rodków, a przede wszystkim czasu.
Punkt widzenia samorzdu lokalnego
Planowanie przestrzenne miao z zaoenia
rozwizywa konflikty. Najczciej jednak w trakcie sporzdzania dokumentów planistycznych
ujawniane, a czasem generowane s nowe konflikty. Znaczna ich cz wynika z konfliktów pomidzy podmiotami planowania: organami administracji samorzdowej, spoecznoci lokaln, a wacicielami nieruchomoci, potencjalny-

mi inwestorami. ródem tych konfliktów s odmienne oczekiwania wobec tworzonego planu.
Oczekiwaniem lokalnej administracji samorzdowej jest to, aby ustalenia planu byy jednoznaczne, a ich stosowanie przewidywalne,
a z drugiej strony elastyczne. Nie jest to atwe,
gdy, zgodnie z obowizujcymi przepisami
prawa „realizatorem” ustale planu jest inny organ, ni ten, który go sporzdzi. Pozwolenia
na budow wydaje starosta powiatowy, który nie
uczestniczy w procedurze sporzdzania planu.
Sytuacj komplikuje bardzo zoona i wieloetapowa procedura sporzdzania samego planu. W jej procedurze udzia, na penych prawach
bierze, od kilkunastu do dwudziestu kilku rónych
instytucji odpowiedzialnych za okrelone zakresy kompetencji. S nimi min.: inne organa administracji samorzdowej, konserwator zabytków,
regionalny dyrektor ochrony rodowiska, zarzdy i dyrekcje obszarów chronionych w tym wód
powierzchniowych i podziemnych, zarzdcy
dróg, cigów infrastruktury technicznej a take
organa udzielajce zgody na zmian przeznaczenia gruntów z produkcji rolnej i lenej.
Uchwalenie planu przy braku zgody któregokolwiek z tych organów jest niemoliwe. W praktyce, gmina przystpujc do sporzdzania planu
nie jest w stanie przewidzie, jaki dokument
w ostatecznym etapie, po wielu miesicach lub
latach, bdzie w stanie przyj.
Ponadto naley zauway, ze cay proces sporzdzania planu miejscowego, obejmujcy etapy przedprojektowe polegajce na zakupie materiaów planistycznych, sporzdzenia ekofizjografii, s bardzo dugotrwae i kosztowne.
Do uchwalanego planu docza si rozstrzygnicie o sposobie sfinansowania inwestycji z zakresu inwestycji celu publicznego. W zaczniku tym, sporzdzajcy plan, dokonuje analizy
moliwych wpywów do budetu gminy z tytuu
uchwalenia planu miejscowego a take kosztów
jakie gmina bdzie musiaa ponie w celu realizacji inwestycji komunalnych (drogowych i infrastrukturalnych). W zacznikach tych wykazuje si praktycznie w kadym przypadku due dysproporcje midzy niskimi przewidywanymi dochodami gminy, a koniecznymi wydatkami.
Potrzeby rozwoju
Oczekiwania inwestorów czy wacicieli nieruchomoci w zakresie planowania przestrzennego s w pewnych zakresach zbiene z oczekiwaniami samorzdu. I jedna i druga strona nie
jest usatysfakcjonowana ani przeduajcym
si postpowaniem, ani jego skomplikowaniem,
ani – niemonoci przewidzenia jego skutków.
Jeeli jednak gmina moe w tym czasie realizowa inne zadania, to inwestor zmuszony
do oczekiwania na sporzdzenie planu miejscowego przez okres rednio dwóch lat – z pewnoci bdzie musia zrewidowa swoje zamierzenia inwestycyjne. By moe bdzie zmuszony porzuci cakowicie realizacj zamierzenia lub
przenie inwestycj do innej gminy lub dalej,
za granic.
Szczliwa bdzie sytuacja, w której realizacja inwestycji bdzie moga nastpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, ale wydanie jej zastrzeone jest do nieruchomoci speniajcych okrelone warunki, które w skrócie
mona nazwa „zasad dobrego ssiedztwa”.
Wydanie decyzji moe trwa tylko 3-4 miesice.
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Szczególnie niefortunna bdzie jednak sytuacja, w której zmiana planu miejscowego bdzie
wymagaa uprzedniej zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wtedy oczekiwanie na rezultat bdzie trwao latami.
Niekoniecznie szczliwa bdzie sytuacja,
w której gmina bdzie posiada wany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Problem dotyczy zwaszcza planów sporzdzonych pod rzdami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r., czyli
od momentu, kiedy to plany stay si bezporedni podstaw do uzyskania pozwolenia na budow. Plany sporzdzane przed t dat okrelay przede wszystkim przeznaczenie nieruchomoci, czasem opisujc pewne paramtery zabudowy. W chwili obecnej plan musi zawiera peny
zakres ustale nie tylko co do przeznaczenia nieruchomoci, ale take – opisu standardów
ksztatowania zabudowy (linii zabudowy, wysokoci górnej krawdzi elewacji frontowej, geometrii dachu, powierzchni zabudowy), a take wiele innych parametrów.
Wymagania obecnie obowizujce ustawy
spowodoway, ze plany, które kiedy liczyy kilkanacie stron tekstu, w chwili obecnej s obszernymi kilkudziesicio- lub stukilkudziesiciostronnicowymi dokumentami. Plany staraj si
regulowa wszelkie moliwe do przewidzenia sytuacje. Jest to zadanie karkoomne. Niemoliwe
do realizacji.
Po roku 2003 inwestor przystpujcy do realizacji zamierzenia budowlanego znalaz si
w sytuacji szczególnej: zosta zmuszony do przeprowadzenia caego procesu projektowego, angaujc rodki finansowe i czas na wasne ryzyko, by potem nie mie stuprocentowej pewnoci uzyskania pozwolenia na budow. W chwili
obecnej nie ma ju poredniej decyzji midzy planem a pozwoleniem na budow, która bya swego rodzaju promess wic zarówno inwestora jak i organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Wnioski z diagnozy
System planowania przestrzennego sprawia wraenie struktury bardzo niespójnej wewntrznie, a take niezgodnej lub czasem
sprzecznej z innymi przepisami prawa. Dodatkowo w ostatnich latach daje si zauwaa tendencja do wprowadzania coraz wikszej liczby
nowych przepisów w trybie szybkiej cieki
w randze tzw. „spec-ustaw”, z zakresu np.
dróg publicznych, przedsiwzi telekomunikacyjnych, przedsiwzi EURO 2012, czy spraw
przeciwpowodziowych czy tzw. „ustaw ywioowych”. Liczba tego typu przepisów, a take zapowiedzi wprowadzania w podobnym trybie dalszych, powoduj postpujc erozj i rozkad
systemu planistycznego.
Z powyszej skrótowej prezentacji stanu
obecnego wynika obraz do smutny. Praktycznie aden uczestnik procesu planowania nie jest
z niego usatysfakcjonowany. Nie jest zadowolony ani samorzd lokalny, ograniczany w swoich kompetencjach, ani spoeczno lokalna nie
majca praktycznie adnego wpywu na wyniki
ustale, ani inwestor – zmczony przeduajcymi si i niepewnymi procedurami.
Powstaje sytuacja, w której regulacje prawne
s niesprawne. Nie zadowalaj one praktycznie
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nikogo. Nie realizuj te w sposób oczekiwany
celów, jakie zostay przed nimi postawione.
Kierunki zmian
Zmiany s oczekiwane. Procedury legislacyjne zostay ju wdroone. Trwaj one praktycznie od pocztku obecnej kadencji parlamentu.
Wieloletnie prace ministerstwa infrastruktury
nad projektem zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daj rezultaty,
które s dyskutowane ze rodowiskiem urbanistów i samorzdów lokalnych. Zmiany te s do
zgodnie krytykowane.
W oficjalnym stanowisku Izby Urbanistów
czytamy, e proponowane rozwizania znacznie
komplikuj i tak bardzo zoony i niespójny ju
system prawny, wprowadzajc nowe opracowania i dokumenty planistyczne jak chociaby
miejscowe przepisy urbanistyczne, bdce nowym przepisem prawa miejscowego. Wprowadzenie kolejnego aktu o charakterze jednostkowej decyzji planistycznej nie zapewnia ani spójnoci ani przewidywalnoci planowania.
Z drugiej strony projekty zmian przepisów nie
niweluj dotychczasowych zidentyfikowanych
„wskich garde” planowania. Procedury planistyczne miayby pozosta w dotychczasowej formie, lub wrcz miayby ulec wydueniu.
Nikt nie kwestionuje koniecznoci wprowadzenia zmian. Powinny one jednak zdaniem rodowiska urbanistów zmierza w kierunku uproszczenia oraz zachowania penej spójnoci i integralnoci systemu planowania przestrzennego.
Zmiany systemu planowania powinny by podjte, zdaniem rodowiska urbanistów, dopiero
po szczegóowej analizie stanu istniejcego,
w której zidentyfikowane zostan obszary wymagajce interwencji legislacyjnej.
Zmiany systemu planowania mogyby odbywa si dwuetapowo: w pierwszym etapie dokonano by niezbdnych zmian w ramach istniejcych przepisów, docelowo jednak naleaoby
przygotowa peny projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym.
W ramach obecnego systemu mona wprowadzi takie zmiany, które usprawni go. Zmiany te powinny przede wszystkim zmierza
do powizania decyzji o warunkach zabudowy
z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, którego
ranga powinna zosta podniesiona, by moe nawet do poziomu aktu prawa miejscowego, w caoci lub w pewnych zakresach. W opinii izby
urbanistów celowe byoby rozszerzenie obowizku sporzdzania planów miejscowych.
Jak zwykle diabe tkwi w szczegóach. Na niejednym takim szczególe, potyka si cay system
planistyczny, z niejednym styka si inwestor
na drodze do realizacji wanej inwestycji.
Docelowo naley jednak przemyle cay
system planistyczny na nowo. Powinno w nim
by miejsce na elastyczny i liberalny rozwój,
a take miejsce na cis ochron walorów krajobrazowych, rodowiskowych, czy konserwatorskich. Przestrze jest dobrem unikalnym,
musi podlega rónego rodzaju regulacjom i restrykcjom, a czasem ochronie, tam, gdzie
jest to uzasadnione. Konieczne jest jednak
wskazanie takich obszarów, w których moliwe byoby realizowanie potrzeb rozwoju. To powinno by zadaniem nowego systemu planistycznego w Polsce.

Opinia gównej komisji
urbanistyczno-architektonicznej
o projekcie ustawy
o zmienie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw
Wersja z dnia 19 maja 2010 roku, uchwalona na posiedzeniu Gównej Komisji w dniu 1 lipca 2010 roku.
dr Grzegorz A. Buczek - sekretarz Gównej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Warszawie
Uwagi ogólne
1. W projekcie ustawy proponuje si strukturaln zmian systemu planowania przestrzennego.
Jej istot jest wprowadzenie dwóch równolegych mechanizmów kontroli i sterowania zmianami zwizanych z dwoma rodzajami planistycznych
aktów prawa miejscowego. Pierwszy mechanizm opiera si na sporzdzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które s
podstaw do wystpienia o pozwolenie na realizacj inwestycji. W ramach drugiego sporzdza
si lokalne przepisy urbanistyczne, które s podstaw do wydawania decyzji administracyjnej
w sprawie Urbanistycznego Planu Realizacyjnego (UPR), a ten dopiero jest podstaw do wystpienia o pozwolenie na budow. Do czasu sporzdzenia lokalnych przepisów urbanistycznych
podstaw do wydania decyzji s krajowe przepisy urbanistyczne. Istotne jest, e kada pozytywna decyzja dla powaniejszej inwestycji musi by
zgodna ze studium - moe by wykonana dopiero po uchwale rady gminy o jej zgodnoci ze studium – oraz, e wymusza si uchwalenie lokalnych
przepisów urbanistycznych dla obszaru objtego
UPR. Brak zgodnoci wniosku o tak decyzj ze
studium wywouje przystpienie do sporzdzania
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzennego.
2. Drugi mechanizm zastpuje obecnie obowizujce zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W porównaniu z nimi jest on znacznie bardziej powizany z planowaniem przestrzen nym i wy mu sza obej mo wa nie pla na mi
kolejnych czci miasta. Wzmacnia ponadto
znaczne rol studium, co nakada na nie dodatkowe wymagania. Wzmocnienie roli studium
gminnego naley oceni pozytywnie. Projekt ustawy jednak nie upraszcza i nie usprawnia „procedur planistycznych”, wrcz je komplikuje. Zauway jednak trzeba, e ogranicza ich korupcjogenny charakter.

3. Koncentrujc si na problematyce planistycznej projektu ustawy (rozdziau 2) Gówna Komisja
uwaa za ogólnie korzystn widoczn „ewolucj”
projektu (w porównaniu z wczeniejszymi propozycjami Resortu), oraz te wszystkie propozycje, które zmierzajc do zwikszenia kontroli planistycznej – wprowadzaj nowe, potrzebne instrumenty – takie jak normatywy urbanistyczne, wzmocnienie roli komisji urbanistyczno – architektonicznych
i wprowadzenie instytucji mediatora. Projekt likwiduje „decyzj o warunkach zabudowy”, korupcjogenn i promujc „rozlewanie si” miast, co jednoczenie wyeliminuje z praktyki wadliwie stosowan zasad „dobrego ssiedztwa”.
4. Podkreli naley zwikszenie kontroli planistycznej w procesach urbanizacyjnych, udoskonalony i wzmocniony zosta system planowania krajowego, poprawiono i uczytelniono relacje pomidzy rónymi rodzajami planów, aczkolwiek nie
wszystkie zmiany proponowane w sferze planowania ponadlokalnego s prawidowe, o czym jest mowa w uwagach szczegóowych. W ocenie Gównej
Komisji projekt wprowadza szereg racjonalnych
zmian prawnych i stwarza szans, e prawidowo
wdraany, przyniesie pozytywne efekty.
5. Ustawa sygnalizuje, e gminy powinny posiada strategiczne zintegrowane dokumenty rozwoju spoeczno-gospodarczego, a przede wszystkim
prognoz zapotrzebowanie na tereny i formy jego
zagospodarowania. Projekt ustawy idzie w tym kierunku, wprowadzajc wymaganie opracowania,
co najmniej raz w kadencji prognozy rozwoju
na okres 7 lat.
6. Poprawiona zostaa proponowana zmiana sposobu powoywania komisji urbanistyczno – architektonicznych przez „rady”. Proponowane przepisy doprecyzowujce sposób powoywania
i skad tych komisji naley oceni pozytywnie.
7. Ogólnie przepisy dotyczce planowania krajowego i planowania wojewódzkiego id w dobrym
kierunku. Nastpuje wzmocnienie roli wicych
ustale i moliwoci tworzenia czasowych rezerw
terenu, jako tzw. przepisów prawa miejscowego, co
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naley uzna za rozwizania poprawiajce skuteczno realizacji celów interesu publicznego.
8. Propozycje dotyczce planu krajowego, jako
planu koordynacji inwestycji i ochrony interesów celu publicznego o znaczeniu krajowym, zdecydowanie poprawiaj czytelno tego dokumentu i jego relacje z planami wojewódzkimi i lokalnymi. Sytuuj
go we waciwej pozycji instrumentalnej wobec dokumentów strategicznych tzw. strategii i koncepcji
rozwoju, w tym polityki urbanizacyjnej czy te polityki przestrzennej.
9. Bardzo wane i poyteczne s proponowane
zmiany podatkowe polegajce na objciu podatkiem
od nieruchomoci gruntów przeznaczonych w planie miejscowym na cele nierolnicze i nielene.
Po pierwsze jest to wyraz sprawiedliwoci spoecznej, po drugie stanowi niezbdny nacisk na wadajcych gruntami na zagospodarowanie gruntów
do tego przygotowanych z zaangaowaniem rodków publicznych. Po trzecie, dla gminy jest to rekompensata za wydatkowane rodki i oraz zachta do sporzdzania planów miejscowych. Kolejnym
dziaaniem legislacyjnym powinien by krok w stron podatku od wartoci nieruchomoci. Zmiany podatkowe powinny obj wszystkie obszary objte
obowizujcymi planami miejscowymi, a nie tylko
tymi, który bd sporzdzone na podstawie zmienionej ustawy.
10. Gówna Komisja uwaa, e zamiast osignicia istotnych celów, jakim miao by uproszczenie
i przyspieszenie procesu inwestycyjnego oraz upowszechnienie planowania miejscowego – nastpi
zbdne skomplikowanie procedur i w konsekwencji – najprawdopodobniej – odchodzenie od planowania miejscowego. Zagroenie takie byo uprzednio sygnalizowane, tymczasem omawiany projekt
ustawy nie zawiera w tej sferze istotnych, korzystnych zmian w stosunku do projektu z koca 2008
r. Mechanizm oparty na lokalnych przepisach urbanistycznych, ze wzgldu na brak zobowiza zwykle wynikajcych z uchwalenia planu miejscowego,
prawdopodobnie bdzie stosowany czciej przez
gminy. Jednoczenie zoona procedura uzyskania
pozytywnej decyzji o urbanistycznym planie realizacyjnym zmniejsza atrakcyjno tego modelu dla
inwestorów.
11. Regulacje proponowane w projekcie ustawy
czciej wprowadzaj nowe rozwizania (których
sprawno i efektywno budzi obawy lub wtpliwoci) zamiast usuwa uomnoci obowizujcego
aktu prawnego. Gówna Komisja wyraa pogld, biorc pod uwag dotychczasow praktyk orzecznictwa administracyjnego, e wiele proponowanych rozwiza moe wywoa nowe, trudne obecnie
do przewidzenia skutki.
12. Ponownie, podobnie jak jesieni 2008 r.,
Gówna Komisja zostaa postawiona przed zadaniem
trudnym do wykonania w obecnej fazie procesu legislacyjnego dotyczcego przedmiotowego projektu, w sytuacji wprowadzania do ustawy o pizp zmian
poprzez uchwalanie innych ustaw, i to zarówno z inicjatywy innych resortów – stosunkowo niewielkich
(ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw), jak i z inicjatywy komisji parlamentarnych – zmian powanych
i niespójnych, zarówno z wczeniej wspomnianymi zmianami „resortowymi”, jak i zmianami proponowanymi w przedmiotowym projekcie (druk sejmowy nr 3029, tj. – ustawa z dnia 20 maja 2010 r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, nota bene fragmentarycznie zmienionej przez Senat). Te prace legislacyjne
nie s skoordynowane, np. zmianami ustawy
o ochronie zabytków… wzmacnia rol konserwatorów zabytków w niektórych procedurach dot. przy-

gotowania inwestycji, podczas gdy „ustawa sejmowa” – osabia j…; omawiany projekt ustawy eliminuje decyzje o warunkach zabudowy, ustawa
w druku sejmowym nr 3029 – uatwia ich wydawanie i zastpowanie nimi planów miejscowych.
13. Projekt ustawy nie próbuje opanowa skutków niekontrolowanego rozwoju wynikajcego
z kolejnych ustaw podstawowych i towarzyszcych
osabiajcych lub wrcz likwidujcych planowanie
miejscowe (podtrzymanie fakultatywnoci planowania miejscowego, niedostateczny zakres obowizku planistycznego, wprowadzenie bez odpowiedniego zabezpieczenia a tym samym rozwój patologicznego funkcjonowania decyzji o WZ i zasady dobrego ssiedztwa). Proponowane w projekcie ustawy mechanizmy wymuszajce koncentracj zabudowy, na przykad zasady jej kontynuacji,
s zdecydowanie za sabe, biorc zwaszcza
pod uwag rozmiary patologii przestrzennej w Polsce. Projekt ustawy pozwala na inwestowanie bez
planu i przepisów urbanistycznych na podstawie
UPR w dowolnej czci obszaru zurbanizowanego. Na jego podstawie nie bdzie stanowi problemu zbudowanie nowego osiedla mieszkaniowego
w oderwaniu od istniejcej tkanki urbanistycznej.
Te niekorzystne zjawiska zostay wzmocnione
innymi ustawami, w szczególnoci o odrolnieniu
gruntów rolnych i lenych – która daje zupen swobod na zabudowywanie gruntów rolnych poniej IV klasy oraz wycza cakowicie ochron gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast.
(Ustawa o ochronie gruntów mówi o zgodzie
na odrolnienie gruntów na podstawie planu tylko
w odniesieniu do gruntów klasy I- III, lenych stanowicych wasnoci skarbu pastwa i pozostaych gruntów lenych a jednoczenie stanowi
(art. 5), i caa ustawa nie dotyczy odrolnienia
w granicach miast).
14. UPR posiada wady (czasochonne procedury) planu miejscowego majc jedynie t zalet, e
nie gmina paci za jego sporzdzenie. Ma jednak
zasadnicz wad – nie porzdkuje przestrzeni „terenów rozwojowych”, na których zwaszcza jest przewi dy wa ny. Przez kom pli ka cje pro ce du ral ne,
a zwaszcza formalne i organizacyjne bd mogli
przebrn jedynie wytrawni deweloperzy, ale nie
urzdnicy gminni w ich obecnym skadzie. Mona by
byo oprze si na jednym rodzaju aktu prawa miejscowego – na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który w zalenoci od rónic
w ustaleniach operacyjnych (stawka procentowa,
opaty adiacenckie, scalenie i podzia nieruchomoci) oraz od sposobu finansowania miaby róne
skutki prawne. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieobejmujcy terenów do inwestycji celu publicznego i nieustalajcy
obowizku scalenia i podziau nieruchomoci róni si bdzie nieznacznie od lokalnych przepisów
urbanistycznych.
15. Podtrzymanie fakultatywnoci planu dla tzw.
obszarów rozwoju zabudowy zmusza do poszukiwania innych dalszych i skomplikowanych narzdzi kontroli. Rezygnujemy tym samym z podstawowego instrumentu kontroli rozwoju wypracowanego i wprowadzonego przez cywilizacj gospodarki rynkowej.
16. Projekt w szerokim zakresie zastpuje
„uzgodnienia” administracyjne opiniami, co naley
uzna za decyzj prawidow. Tym niemniej wtpliwoci budzi rezygnacja z niektórych uzgodnie i zastpienie ich opiniowaniem, np. opiniowanie osabi rol konserwatora zabytków i spowoduje zagroenie dla realizacji planistycznej ochrony dziedzictwa kulturowego.
17. Sprawy ocen oddziaywania na rodowisko
zostay uporzdkowane i nie dominuj nad innymi
przepisami proceduralnymi; w praktyce naley
jednak oczekiwa kopotów i dalszych trudnoci
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w zwizku z uyciem nieprecyzyjnych zapisów pozwalajcych na subiektywn interpretacj okrele
np. mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko. Za jaki czas prawdopodobnie pojawi si potrzeba sporzdzenia urzdowej listy inwestycji mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko albo
inwestycji o obowizkowej ocenie oddziaywania.
18. Ustawa nie zobowizuje wadz centralnych
do formuowania, stanowienia i wdraania racjonalnej polityki przestrzennej i urbanizacyjnej, winny by
to obligatoryjne zadania wadz centralnych. By moe pojawi si to w kolejnych regulacjach prawnych
dotyczcych problemów rozwoju. W tym kontekcie
warto przypomnie, e temu celowi miao suy
w szczególnoci sformuowanie i przyjcie przez
Rzd „krajowej polityki architektonicznej”, której spoeczny projekt zosta przekazany zainteresowanym
resortom ju ponad rok temu, do dalszego opracowania. Projekt ten powinien by istotnym elementem koordynacji systemowej reformy gospodarki
przestrzennej.
19. Propozycje rozwiza planowania krajowego i wojewódzkiego i lokalnego w maym stopniu
przystaj do wymaga dynamicznej, elastycznej gospodarki, która bdzie musiaa si rozwija w warunkach rosncej nieprzewidywalnoci zdarze
i koniecznoci staego, kroczcego dokonywania
zmian planu. Wymaga to bdzie stosowania nowych technik planistycznych, do których – jak wida z przedoonych propozycji – nie jestemy przygotowani.
Uwagi i rekomendacje dotyczce
proponowanych rozwiza
20. Projekt wprowadza uproszczone instrumenty planistyczne dla obszarów zagospodarowanych
lub nieprzeznaczonych do intensywnej zabudowy,
wydaje si jednak, e wymaga zasadniczej korekty, aby niektóre z tych narzdzi nie zastpoway planów miejscowych, na obszarach podlegajcych rozwojowi lub przewidywanych do rozwoju w przyszoci.
21. Sprowadzenie obowizku planowania tylko
do realizacji inwestycji celu publicznego reprezentowanego przez inwestycje z rejestru rzdowego lub
inwestycji wojewódzkich czy powiatowych jest zaweniem rozumienia istoty interesu publicznego.
Budzi wtpliwo, e inwestycje lokalnego celu publicznego mona opracowa w trybie UPR-u (art. 14
pkt. 7). Przecie ad przestrzenny, dziedzictwo
kulturowe, przestrzenie publiczne, etc., to take tytu do interwencji poprzez przepis gminny (decyduje nastpnie o caej logice zarzdzania przestrzeni w gminie). W trosce o ad przestrzenny plany
miejscowe zagospodarowania przestrzennego powinny by podstawowym dokumentem sucym zarzdzaniu przestrzeni. Planami miejscowymi naley obowizkowo obj „przestrzenie publiczne”,
z konsekwencj dla realizacji inwestycji (kubaturowych) celu publicznego w tych przestrzeniach.
22. Projekt ustawy wzmacnia formalno – prawn rol studium i sugeruje, i ustalenia studium musz by precyzyjne na tyle, aby nie budziy wtpliwoci, co do zgodnoci z ustaleniami planistycznymi. Taki przepis sprawi jednak, e studium szybko
si bdzie dezaktualizowao i bdzie barier w procesie kontrolowania rozwoju. W tej sytuacji trzeba
rozway, czy studium wraz z przepisami urbanistycznymi powizanymi z okrelonymi terenami nie
mogoby stanowi podstawy do wydawania pozwole na budow. Takie rozwizanie mogoby by wystarczajce dla rednich i maych miast. Nie rozwizuje to jednak problemu planowania w obszarach
metropolitalnych. Gówna Komisja zwraca jednake uwag, i w konsekwencji zmian ustawowych
z 2003 roku – co podtrzymuje projekt zmian ustawy – rola studium, jako aktu formuowania polityki
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przestrzennej gminy zostaa bardzo zredukowana (w duej mierze jest to zasuga sdów oraz niechci do tworzenia strategicznych dokumentów planistycznych). Ten fakt oznacza, i: – albo trzeba przywróci rang studium, jako dokumentu zintegrowanego rozwoju spoeczno – gospodarczego zwierajcego uwarunkowania i kierunku rozwoju przestrzennego i wzmocni system planowania miejscowego, albo wprowadzi obowizek (lub system motywacyjny) do planowania (formuowanie lokalnych strategii) rozwoju lokalnego. Wówczas rola studium sprowadzaaby si do funkcji regulacyjnej w zakresie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania.
23. Art. 20a ust. 1 projektu ustawy dopuszcza sytuacj, w której na danym obszarze mog jednoczenie obowizywa dwa akty prawa miejscowego odnoszce si do zagospodarowania przestrzennego. Powodowa to bdzie olbrzymie problemy
z ustaleniem nadrzdnoci jednego nad drugim
w przypadku niedajcych si unikn sprzecznoci,
zwaszcza przy rónicach warsztatowych w zakresie sposobów formuowania ustale. Uchwalenie planu powinno uchyla krajowe przepisy urbanistyczne w granicach objtego nim obszaru.
24. Mediator – jego funkcja jest zdecydowanie lepiej dopracowana ni we wstpnym projekcie.
Brak jest natomiast konsekwencji w zaprojektowaniu procedur mediacyjnych, jeli chodzi o poziom
krajowy. Czyby wyznaczenie inwestycji celu publicznego na tym poziomie nie byo konfliktogenne w trakcie tworzenia tego planu? Mediacje przez komisj
arbitraow odnosz si do planowania wojewódzkiego. Ta sprawa wymaga doprecyzowania.
Nadal instytucja mediatora jest, a zdecydowanie nie
powinna by – czona z SKO. Rozdzia dotyczcy mediacji i zawarte w nim przepisy wymagaj doprecyzowania.
25. Zdecydowanie na niekorzy zmieniono zasady skadania wniosków i uwag do projektów
(zmian) studium i planu miejscowego. Obecne przepisy s w tym wzgldzie korzystniejsze, naleao tylko zmieni termin – zbyt krótki – rozpatrywania wniosków do planu miejscowego, albo poprzez jego wyduenie, albo poprzez rozwizanie analogiczne
do obecnie obowizujcego dla procedury studium – sposób rozpatrzenia wniosków jest „ujawniany” poprzez wyoenie projektu (zmian) studium.
Korzystnym rozwizaniem byoby przeniesienie
rozstrzygnicia wstpnie zbieranych uwag i wniosków w art. 11 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 26c ust. 1
z pkt. 3 do pkt. 6. Niekorzystne jest wymieszanie
wniosków z uwagami, które s skadane w dwóch
fazach procedur planistycznych.
26. Projekt ustawy nie powstaje w „próni legislacyjnej”. Art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
dróg/ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
krajowych i autostrad – mówi ni mniej, ni wicej, tylko: „w sprawach dotyczcych lokalizacji dróg,
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym
nie stosuje si”– znaczy to, np., e w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego linie
rozgraniczajce teren/pasów – dróg/ulic – s niewane (linie te stanowi wikszo linii, rozgraniczajce tereny w planach miejscowych) zaprzeczajc istocie tych planów. Gówna Komisja uwaa, e
lokalizacja dróg powinna odbywa si wycznie
na podstawie planu miejscowego i wnioskuje
o skoordynowanie cytowanej ustawy z niniejszym
projektem.
27. Przy realizacji w projektowanych przepisach
opisanego powyej kierunku integracyjnego w planowaniu, naley jednak zadba szczególnie o utrzymanie regulacji ochronnych (co moe wymaga
zmian w ustawach „szczegóowych”) i cisego ustalenia ich relacji do planów. Znajc polskie re-

alia – na terenach nieobjtych specjaln ochron
bdzie nasila si niekontrolowany rozwój, a na dodatek nie bd tam obowizyway adne ograniczenia i normy. No bo jak np. dla obszaru niewskazanego pod urbanizacj w studium powiedzie, i obowizuj tam krajowe przepisy urbanistyczne?
W ustawie musi by zapis, i procedury odrolnienia i odlesienia nie stosuje si na podstawie przepisów planu miejscowego w granicach miast, a poza miastami zgodnie z odrbnymi ustawami. A wic
wejcie w ycie tej ustawy w tej formie jest bardzo
grone dla konstytucyjnie wymaganego rozwoju
zrównowaonego. Majc na uwadze obecne zjawiska i spoeczne koszty rozwoju, niezbdny wydaje si przepis mówicy, i postaw odrolnienia gruntów s rozstrzygnicia planu miejscowego, a w przypadku gruntów szczególnych tj., okrelonych art. 7
ust 2 naley wystpi o zgod.
28. Za waciwe rozwizanie naley uzna to, e
studium musi uwzgldni 7 letni prognoz rozwoju. Ma to na celu ograniczenie nadmiernej ekspansji terenów budowlanych w stosunku do potrzeb.
Jednoczenie jednak wiadomo, i prognozy lokalne s zwykle sprzeczne z prognozami mezo i makro. Tak wic ustawa musi narzuci obowizek prognozowania i bilansowania potrzeb w ramach
szerszych ukadów, co najmniej regionalnych, dla
obszarów metropolitalnych w skali kraju. Naley
w przepisach kocowych (art. 27) umieci zapis,
i dopasowanie ju istniejcych studiów nastpuje przez wyznaczenie granic obszaru zabudowy, rozwoju zabudowy i kontynuacji zabudowy oraz „wyznaczenie granic odrolnienia gruntów na terenie administracyjnym miast” (w konsekwencji odrolnienie
nastpowaoby na podstawie planów miejscowych).
29. Budzi zastrzeenia, i tyle uwagi powica
si poszukiwaniu zoonych konstrukcji i skomplikowanych procedur kontrolowania rozwoju bez planów miejscowych i wymuszaniem ich opracowywania drogami porednimi (art. 58 – po stwierdzeniu
sprzecznoci zmierzenia z ustaleniami studium). To
stanowisko byo wyraone przez Gówn Komisj
w padzierniku 2008 roku i Gówna Komisja nadal
je podtrzymuje.
30. Projektowany art., 3 pkt. 20 – standardy jakoci rozwoju urbanistycznego: definicja jest mao
precyzyjna – pogmatwana. Jakoci ycia nie da si
okreli standardami ilociowymi lepiej wrcz mówi o warunkach bytowych lub zaspokojeniu potrzeb.
31. Trudno oceni, czy projekt rzeczywicie
„wprowadza zachty do uchwalania planów miejscowych, przywracajc w duym zakresie fakultatywno rencie planistycznej dokonujc zmian
w przepisach dotyczcych podatku od nieruchomoci na terenach objtych planami”. Prostym rozwizaniem jest jednoznaczne przyjcie zasady, i
plany miejscowe i koszty obsugi procesu inwestycyjnego musz si samofinansowa, a przynajmniej
zwizek midzy kosztami planowania a dochodami z rozwoju na kanwie decyzji planistycznych bdzie ewidentny i atwy do odczytania. Naley rozway – przykadowo wprowadzenie (podobnie jak
to stosuj inne kraje) opat planistycznych przy wydawaniu pozwole na budow. Potrzebne jest
równolege wprowadzenie podatku od wartoci
przygotowanych do inwestowania nieruchomoci.
Opaty adiacenckie, jak pokazuje dotychczasowa
praktyka, nie wystarcz do tego celu.
32. System odszkodowa z tytuu skutków
uchwalenia planów jest nadal nierozwizany we waciwy i skuteczny sposób. Waciciel ponoszcy
skutki negatywne uchwalania planów ma moliwo
dochodzenia odszkodowania w 100%, natomiast
za uzyskane korzyci ponosi opat do wysokoci 30% lub w przypadku przepisów urbanistycznych 20%, ale moe to by take 0%, bo decyzja

zaley od rady gminy (co jest czsto w praktyce spotykane).
33. Nie zosta w projekcie ustawy wyjaniony problem „dóbr kultury wspóczesnej” – w zakresie ich
wskazywania i obowizku ochrony na równi z zabytkami. Naley poda definicj i/lub odesa
do waciwej ustawy, tj. do ustawy o ustroju samorzdu gminnego.
34. Nie zosta w projekcie ustawy sprecyzowany sposób obowizkowego („zadanie wasne gminy” bd „inwestycja celu publicznego o znaczeniu
ponad lokalnym”) – wskazywania terenów pod obiekty terenochonne, szkolnictwa, zdrowia itp. – równie w przepisach urbanistycznych krajowych nie
okrelono izochrony dojcia do szkó i przedszkoli.
35. Krajowe przepisy urbanistyczne uwaamy
za celowe, jako wprowadzenie minimalnych standardów zarówno programowych, jak przestrzennych – jednak ich tre jest wysoce niedoskonaa,
w niektórych przypadkach – szkodliwa. Due zagroenia rodzi przyjcie krajowych przepisów urbanistycznych, które bd obowizyway na wszystkich
obszarach urbanizacji nieobjtych planami miejscowymi lub miejscowymi przepisami urbanistycznymi.
Tym samym, wprowadzaj one na tych terenach prawo do zabudowy, radykalnie zwikszaj ich warto.
Uchwalenie planu miejscowego lub miejscowych
przepisów urbanistycznych bdzie stanowio ograniczenie tego prawa. Zarezerwowanie terenów
pod park albo wprowadzenie zakazu zabudowy bd wic wymagay od gminy wypacenia znacznych
odszkodowa. Jest to powany powód wstrzymywania si gmin od sporzdzania tych aktów. Mona oczekiwa, e gminy przezornie ogranicz obszar urbanizacji w studium. Gminy te jednak tracc
inwestorów, na rzecz gmin wyznaczajcych wiksze obszary urbanizacji, bd prawdopodobnie
zmieniay swoj polityk. Krajowe przepisy urbanistyczne powinny wic by bardziej restrykcyjne ni
potencjalnie plany miejscowe i przepisy urbanistyczne. Gminy bd wtedy zainteresowane sporzdzaniem aktów planistycznych, bo bd mogy uzyska
korzyci z renty planistycznej.
36. Gminne przepisy urbanistyczne nie powinny
podobnie, jak – krajowe – dotyczy problemów,
do których rozstrzygnicia potrzebny jest nie tylko
tekst, ale równie rysunek, a wic nie mog decydowa o przeznaczeniu terenów w ich podziale innym ni istniejcy podzia (na kwartay – moe – dziaki) – w szczególnoci dotyczy to terenów
„rozwojowych” (a nie „kontynuacji”). Gminne przepisy urbanistyczne nie powinny zania standardów
zapisanych w przepisach krajowych, bez precyzyjnego uzasadnienia.
37. Projekt ustawy nie wprowadza efektywnych
mechanizmów zmuszajcych urzdników gminnych
i innych do konstruktywnego dziaania – zaniechanie nie jest karalne pod warunkiem znalezienia powodu (który zawsze si znajdzie), a podejmujc decyzj zawsze mona popeni karalny bd nie czerpic nawet z tego zysku. Konieczne jest wzmocnienie dziaa nadzorczych wojewody (nad zgodnoci
postpowania samorzdów z prawem).
38. Powizanie planu miejscowego z budetem
gminy z jednej strony zwiksza szanse jego realizacji, z drugiej moe spowodowa zmniejszenie liczby sporzdzanych planów miejscowych. Wizanie
regulacji planistycznych z dokumentem operacyjnym moe by przyczyn wielu trudnoci. Nie jest
jasne, czy plan miejscowy zachowuje swoj wano w przypadku, gdy rada gminy wycofa z uchway budetowej i z wieloletniego planu inwestycyjnego rodki na realizacj inwestycji celu publicznego
i innych nalecych do zada wasnych gminy lub
przesunie terminy realizacji? Zmiana taka moe wynika z przyczyn niezalenych od gminy. Czy taka
zmiany uchway budetowej bdzie naruszeniem
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prawa i nie bdzie moga by zaakceptowana przez
wojewod? Wydaje si, e te kwestie wymagaj wyjanienia w projekcie ustawy.
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i lokalne przepisy urbanistyczne w odniesieniu do zakresu ustale i procedury róni si
nieznacznie. Istotne rónice dotycz skutków operacyjnych obu aktów prawa miejscowego. Plan miejscowy daje podstaw do wywaszczenia nieruchomoci pod inwestycje celu publicznego, moe narzuci scalenie i podzia nieruchomoci, ale mona go uchwali tylko, majc zapewnione finansowanie tych inwestycji w budecie gminy. Lokalne
przepisy urbanistyczne mog jedynie zarezerwowa
tereny pod inwestycje celu publicznego na 36
miesicy, ale mona je uchwali bez adnych zobowiza budetowych, mimo e wywouj skutki
finansowe. Mona powiedzie, e dotychczasowy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zosta przeksztacony w dwa rodzaje planów. Mechanizm z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ma wic charakter bardziej operacyjny i „aktywny” dla gminy, a mechanizm z lokalnymi przepisami – kontrolny i „bierny”. Stosujc
pierwszy mechanizm gmina angauje wicej rodków wasnych, narzuca wic wicej wymaga, ale
za to droga do zgody na realizacj inwestycji jest
prostsza. Mechanizm ten nie zadziaa bez nacisku
na wadajcych gruntami przygotowanych w ten sposób do inwestowania. Wzrost wartoci nieruchomoci przygotowanych do zabudowy, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, bdzie zniechca inwestorów. Procedura opracowywania i uchwalania miejscowych przepisów urbanistycznych i planów miejscowych tak niewiele si róni od siebie, i de facto nie wiele wnosi do oczekiwanego uproszczenia
i przypieszenia procesów budowlanych. Ostateczna rónica proceduralna i merytoryczna midzy zatwierdzaniem UPR – decyzj, a planu miejscowego – uchwa rady, jest niewielka, a rodki na opracowanie planu miejscowego warunkujcego realizacje przedsiwzicia mona pozyska w inny prostszy sposób, by moe wrcz przez dopuszczenie
finansowania prac planistycznych przez zainteresowanych, z zachowaniem dotychczasowej procedury gminnej, w tym w szczególnoci skadania wniosków, opiniowania i uzgadniania, debaty publicznej
oraz wnoszenia uwag oraz wprowadzenia mediacji przy odnonych rozstrzygniciach. Wprowadzenie UPR grozi naruszaniem interesów publicznych i naley wycofa si z tego rozwizania. Naley rozway w to miejsce moliwo opracowania uproszczonego planu miejscowego uchwalanego przez gmin uwzgldniajcego zgoszone zamierzenie inwestycyjne. Koszty tak wykonanego planu w czci odnoszcej si do zamierzenia inwestycyjnego pokrywane powinny by w formie opaty za pozwolenie na budow.
40. Krytyczna opinia Gównej Komisji ws. wprowadzenia UPR nie wyklucza pozytywnej oceny
wprowadzenia przepisów projektowanego art. 50,
ust. 2 – 5, z zastrzeeniem dotyczcym koniecznoci rozszerzenia zbioru przypadków, w których sposób zabudowy i zagospodarowania terenu okrela
wycznie plan miejscowy, w tym utrzymania tego
obowizku w odniesieniu do obszarów przestrzeni publicznej.
41. Aktualne s wczeniejsze uwagi Gównej Komisji: która wielokrotnie i bezskutecznie zwracaa
uwag, e „przy tworzeniu nowych przepisów i nowych rozwiza prawnych, powinny by wykorzystane wnioski z orzecznictwa dotyczcego obowizujcego obecnie prawa, a w tym celu niezbdne
jest przeprowadzenie stosownej analizy dotychczasowego orzecznictwa.” Uwzgldnienie wniosków
z tej analizy powinno doprowadzi do takiej redakcji przepisów, która zasadniczo ograniczy zbyt
czste w ostatnich latach przypadki interpretowa-

nia w procesie orzecznictwa przepisów regulujcych
zasady planowania przestrzennego niezgodnie
z „duchem” ustawy, intencjami ustawodawcy, a nawet liter przepisów, zwaszcza tych o ogólniejszym – „ideowym” – charakterze. Waciwie skorygowany i uzupeniony projekt ustawy, w szczególnoci na podstawie analizy orzecznictwa administracyjnego dotyczcego materii i praktyki zmienianych
przepisów, moe radykalnie poprawi stan prawa
i instytucji gospodarki przestrzennej w Polsce.
Dlatego w ocenie Gównej Komisji celowe jest opracowanie w pilnym trybie ekspertyzy prawnej, która dostarczy moe logicznych i przekonywujcych
argumentów stronie rzdowej, na etapie prac
w Komisjach Sejmu i Senatu oraz umoliwi udoskonalenie opiniowanego projektu ustawy.
42. Przepisy projektu nie dyscyplinuj gmin
w zakresie obowizku dbaoci o ad przestrzenny
(co jest ich „zadaniem wasnym” zgodnie z art. 7
ustawy o samorzdzie gminnym) i nadal nie daj
wojewodom skutecznych uprawnie do walki z patologiami przestrzennymi.
43. Projekt nie zawiera przesanek do zapewnienia kadr o odpowiednim poziomie przygotowania fachowego – dla realizacji przepisów prawa zawartych w projekcie ustawy. Biorc pod uwag stan administracji „gospodarki przestrzennej” w Polsce, ustawa powinna wprowadzi nakaz dziaa w tym kierunku.
44. Gówna Komisja rekomenduje dopracowanie
i przyjcie jako dokumentu rzdowego „krajowej polityki architektonicznej”, która moe by cennym instrumentem koordynacji procesów legislacyjnych dotyczcych problemów przestrzennych i spoecznych.
Jej brak negatywnie odrónia Polsk od wielu krajów UE, co naley oceni krytycznie zwaszcza wobec zbliajcej si polskiej prezydencji. Gówna Komisja uznaje opiniowany projekt Ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
(wersja 19 maja 2010 r.) za propozycj lepsz ni
dotychczasowe propozycje legislacyjne oraz projekty zmian regulacji dot. planowania przestrzennego sformuowane poza Resortem. Gówna Komisja
rekomenduje, aby projekt ten stanowi podstaw dalszych prac legislacyjnych, pomimo szeregu zgoszonych wtpliwoci i zastrzee zawartych w niniejszej Opinii. Rekomendujc powysze, Gówna Komisja bierze pod uwag, dodatkowo, znane wady
polskiego systemu prawnego regulujce procesy
przestrzenne oraz niektóre inicjatywy Komisji Sejmowej „Przyjazne Pastwo”, powikszajce patologiczne procesy przestrzenne. Ten ostatni problem
Gówna Komisja przedstawia w swoich wczeniejszych wystpieniach do Ministra Infrastruktury.
45. Gówna Komisja rekomenduje, aby w dalszych
pracach legislacyjnych wzite zostay pod uwag
zastrzeenia i rekomendacje zawarte w niniejszej
Opinii oraz wprowadzone zostay trzy zasadnicze
zmiany do projektu ustawy:
a. Na obszarze urbanizacji podstaw pozwolenia na budow winny by plany miejscowe lub
uproszczony plan miejscowy (refinansowany przez
zainteresowany podmiot) sporzdzany w zgodzie
ze studium i krajowymi przepisami urbanistycznymi przed wydaniem decyzji administracyjnych.
Skutki finansowe i prawne uproszczonego planu
miejscowego winny obcia tyche zainteresowanych.
b. Podstaw zmiany przeznaczenia gruntów
w granicach miast (i – jak obecnie – poza nimi) winny by plany miejscowe, w konsekwencji strategicznych decyzji w tej sferze zapisanych w zaktualizowanych studiach gminnych.
c. Krajowe przepisy urbanistyczne” powinny
wyraa polityk urbanistyczn pastwa, by podstaw oceny jakoci studium i wzmacnia pozycj
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kontroln wojewody (nie mog zastpowa planów).
„Krajowe przepisy urbanistyczne” powinny w wikszym zakresie okreli minimalne standardy zagospodarowania przestrzennego decydujce o jakoci ycia lokalnej spoecznoci i obywatela. Krajowe przepisy urbanistyczne nie mog stanowi
prawa do zagospodarowania terenu.
46. Gówna Komisja wyraa pogld, e uwzgldnienie proponowanych zmian jest jednym z podstawowych warunków, aby uchwalony projekt ustawy
przyniós oczekiwan popraw funkcjonowania
systemu gospodarki przestrzennej w Polsce,
zwaszcza w sferze planowania przestrzennego.
Podkreli naley, e projektowana ustawa nie naley do kategorii dziaa legislacyjnych o charakterze systemowym i e podjcie takiej reformy – legislacyjnej, instytucjonalnej, proceduralnej, ekonomicznej – jest w dziedzinie gospodarki przestrzennej konieczne. Wskazuj na to zarówno skutki bezplanowej urbanizacji, która jest czstym zjawiskiem w Polsce jak te zacofanie naszego kraju w tej
dziedzinie, co pokazuj porównania z krajami
o wysokiej kulturze urbanistycznej.
47. Równoczenie Gówna Komisja zaleca rozwaenie uwag zawartych w dostarczonych odrbnie indywidualnych opiniach jej czonków.
/-/ Adam Kowalewski
Przewodniczcy Gównej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
Uwaga: Fragmenty Opinii wyrónione kursyw
w punktach 31 i 41 pochodz z Opinii GKUA o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
prze strzen nym oraz nie któ rych in nych
ustaw – w wersji z dn. 23. IX. 2008 r. przyjtej
na posiedzeniu Gównej Komisji w dniu 1 padziernika 2008 roku.

Perspektywy dla polskiej
gospodarki pozostaj korzystne
Dariusz Winek
Gówny Ekonomista Banku
Dyrektor Departamentu Analiz
Makroekonomicznych i Sektorowych

Jakie perspektywy przewiduje Pan dla
polskiej gospodarki?
Zacznijmy od tego, e ju teraz oywienie
w polskiej gospodarce nabiera tempa. wiadcz o tym dane na temat wzrostu PKB w drugim kwartale, który wyniós w relacji rocznej 3,5%, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych nawet 3,8%. Obserwujemy szybki
wzrost produkcji przemysowej, której roczna
dynamika utrzymuje si na poziomie dwucyfrowym od czerwca br. Silne oywienie w przemyle potwierdzaj wrzeniowe dane PMI
dotyczce kondycji polskiego sektora przemysowego, które uksztatoway si na poziomie
najwyszym od listopada 2006 roku. Dlatego
te pomimo utrzymujcych si nadal wielu
czynników ryzyka w otoczeniu zewntrznym,
wród których najwaniejsze to kopoty fiskalne w strefie euro czy wyhamowanie oywienia w gospodarce amerykaskiej, perspektywy dla gospodarki polskiej pozostaj korzystne. W krótkim i rednim okresie opieraj
si one na dwóch filarach: inwestycjach wspófinansowanych ze rodków unijnych oraz eksporcie, podtrzymywanym przez nadal niski kurs
zotego i stosunkowo dobr kondycj gospodarki niemieckiej.
Najwikszym wewntrznym czynnikiem ryzyka jest kondycja finansów publicznych, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorzdowym. Przy braku determinacji ze strony rzdu w zakresie reform trudno bdzie ograniczy
w najbliszych latach deficyt finansów publicznych do poziomu 3% PKB, wymaganego
przez unijny Pakt Stabilnoci i Wzrostu. Dlatego te cay czas nie mona wykluczy groby przekroczenia w tym lub przyszym roku progu ostronociowego 55% dugu do PKB,
skutkujcego koniecznoci podjcia bardziej
drastycznych reform, odbijajcych si w krótkim okresie na wzrocie gospodarczym. Jeli
jednak uda si temu zapobiec oraz nie wyst-

pi inne niespodziewane wstrzsy w otoczeniu zewntrznym, to wymienione powyej
dwa czynniki rozwojowe powinny pozwoli
na osignicie 3,5%-4,5% wzrostu gospodarczego, co najmniej do trzeciego kwartau 2012 roku.
Czy zatem w obliczu poprawy koniunktury po stronie banków moemy oczekiwa
zwikszenia akcji kredytowej?
Poprawa koniunktury w sektorze bankowym
jest widoczna, ale mimo wszystko nadal silnie
odczuwa on skutki kryzysu finansowego. Podobnie jak w trakcie poprzedniego spowolnienia w latach 2000–2001 z opónieniem widoczne jest zjawisko wzrostu kredytów z utrat wartoci, czyli psucia si jakoci portfela kredytowego banków, zarówno w segmencie instytucjonalnym, jak i detalicznym. Prowadzio to
do zacieniania warunków i kryteriów udzielania kredytów, w szczególnoci w segmencie detalicznym w zakresie maksymalnego zaduenia kredytobiorców czy badania ich zdolnoci
kredytowej. Proces ten jest stymulowany przez
Komisj Nadzoru Finansowego poprzez wprowadzenie Rekomendacji T czy dyskutowan
obecnie Rekomendacj SII2. Dlatego – mimo
oznak oywienia – „poluzowywanie” akcji kredytowej postpuje wolno i dotyczy tylko niektórych segmentów rynku. Wyjtkiem mog by
kredyty hipoteczne dla klientów detalicznych,
gdzie proces ten nastpi stosunkowo szybko.
atwo dostpny kredyt, zarówno konsumpcyjny, jak i hipoteczny dla klientów indywidualnych,
by fenomenem okresu boomu 2006–2007.
Dzi wszystko wskazuje na to, e nie wrócimy
ju do tych agodnych regu sprzed kryzysu.
Czy powodem tego jest take brak rodków na udzielanie kredytów?
W Polsce relacja kredytu hipotecznego
do PKB to ok. 16%, a przykadowo w Holandii wynosi ona ok. 100%. Z kolei w przypadku kredytu konsumenckiego poziom nasyce-

nia rynku w Polsce jest wyszy, liczc zarówno w relacji do PKB, jak i wynagrodze,
i przekracza redni unijn. Zatem w pewnych
segmentach, w szczególnoci w segmencie
kredytów hipotecznych, rynek ma jeszcze
potencja do wzrostu. Niestety, cho nadal
utrzymuje si dua nadpynno w krajowym
sektorze bankowym, to przy fundamentalnych
zalenociach makroekonomicznych wysoko
krajowych depozytów nie pokrywa ju wolumenu udzielonych kredytów. Z tego punktu widzenia banki, a przynajmniej ich cz (bo pynno w sektorze bankowym jej rozoona
bardzo nierównomiernie), nie maj z czego
tych kredytów udziela. W wyniku kryzysu
moliwo pozyskania finansowania zewntrznego jest gorsza, bo przed spowolnieniem, m.
in. banki-matki, byy bardziej skonne do udzielania takiego finansowania. Dzi dua cz
tych zagranicznych instytucji finansowych
mówi o strategii samofinansowania nalecych
do nich i dziaajcych w Polsce banków-córek.
Trzeba jednak pamita, e szybki wzrost akcji kredytowej to pierwszy krok do dynamicznego zwikszania popytu np. na rynku nieruchomoci, a co za tym idzie – wykreowania silnych wzrostów cen. W celu utrzymania równowagi makroekonomicznej rozwój akcji kredytowej nie powinien istotnie przekracza
tempa wzrostu nominalnego PKB. Nie moemy zatem mówi o wzrostach rzdu kilkudziesiciu procent, jak byo przed kryzysem
w przypadku kredytów hipotecznych czy konsumpcyjnych, tylko maksymalnie ok. 10%. Sdz jednak, e dynamika wzrostu akcji kredytowej w najbliszych latach bdzie zbliona
wa nie do no mi nal ne go PKB. A wic
przy wzrocie realnym PKB na poziomie 4%
i inflacji na poziomie 3% otrzymujemy nominalny wzrost gospodarczy na poziomie 7%. To
powinna by podstawa wzrostu akcji kredytowej. Cz banków moe pozyskiwa jednak
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dodatkowe finansowanie z zagranicy od banków-matek – a trzeba pamita, e kilka
banków nadal takie moliwoci ma – lub
z emisji obligacji na rynku europejskim. Dziki temu rzeczywista akcja kredytowa moe rosn nieco szybciej.
Jednak mimo poprawy koniunktury wydaje si, e wiele sektorów gospodarki,
w tym deweloperzy, nadal skary si na bariery w pozyskiwaniu kredytów.
Banki do niechtnie liberalizuj swoj
polityk kredytow wobec deweloperów. T
ostrono wobec nich da si zauway
szczególnie przy mieszkaniowych kredytach hipotecznych udzielanych w zotych. W tym
segmencie rynku nasila si obecnie konkurencja o klienta detalicznego pomidzy bankami,
prowadzc m. in. do spadku mar. Na deweloperów patrzy si duo ostroniej, co w wielu przypadkach nie jest suszne. W Polsce ta
brana mimo wszystko do agodnie przesza
przez kryzys, midzy innymi dlatego, e ceny
nieruchomoci spady nieznacznie, o kilka, kilkanacie procent w zalenoci od regionu, a nie
kilkadziesit procent jak w krajach silnie dotknitych kryzysem. Równie rentowno brany,
cho niewtpliwie obniya si, to jednak pozostaje nadal na wysokim poziomie. Wyzwaniem dla brany w okresie kryzysu byo natomiast utrzymanie pynnoci finansowej. Te firmy, które dysponoway duymi zasobami ziemi, mogy j zastawia lub sprzedawa, pozyskujc w ten sposób niezbdne rodki na kontynuacj realizowanych projektów. Znacznie
gorsza sytuacja dotyczya tych podmiotów, które nie dysponoway zasobami ziemi. W ich przypadku ograniczenie finansowania przez ban-

ki oraz brak popytu ze strony nabywców móg
prowadzi do bankructwa. Jednak mimo
wszystko dua cz projektów, które byy rozpoczte przed kryzysem, bya kontynuowana.
Dziki temu nie nastpia silna redukcja poday mieszka, która z chwil oywienia mogaby ponownie doprowadzi do zachwiania cen
na rynku. Bezporednio po upadku Lehman
Brothers spada liczba rozpoczynanych budów
komercyjnych i mieszkaniowych. Przed kryzysem bya ona ju jednak bardzo wysoka,
a po gorszym 2009 roku od pocztku biecego roku liczba ta zacza si ponownie zwiksza. Obserwowany wzrost sprzeday mieszka moe stymulowa dalszy rozwój sektora.
Przyczyn rosncego popytu jest na pewno koniec oczekiwa na dalsze spadki cen wród potencjalnych kupujcych, poprawa oceny biecej i przyszej sytuacji finansowej gospodarstw
domowych, a take ch wzicia kredytu
mieszkaniowego na agodniejszych zasadach,
przed wejciem w ycie postanowie Rekomendacji T i zmian w rzdowym programie „Rodzina na swoim”. Polepszajce si perspektywy brany powinny te sprawi, e banki
stopniowo coraz bardziej przychylnym wzrokiem bd podchodzi do finansowania deweloperów.
Czy poprawa koniunktury nie spowoduje wzrostu inflacji?
Obecnie inflacja ma przede wszystkim charakter podaowy, a nie popytowy. Innymi sowy, mówimy o wzrocie cen ywnoci w konsekwencji niszych zbiorów produkcji rolinnej.
Mamy te do czynienia ze wzrostem cen paliw i energii oraz innych surowców, co jest konsekwencj globalnej poprawy koniunktury,
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szczególnie w Chinach. Po stronie krajowego
popytu zagroenie wie si czciowo ze
wzmoonymi zakupami na skutek planowanych
zmian regulacyjnych, w tym zmian w podatku
VAT. Niebezpieczne s te rosnce oczekiwania inflacyjne groce przeoeniem na rzeczywiste zmiany cen. Dalsza poprawa koniunktury w perspektywie drugiej poowy 2011 roku
i caego 2012 roku moe oznacza te rzeczywiste zagroenie inflacyjne równie po stronie
popytowej.
Czy w zwizku z tym naley si liczy
z podwyszeniem stóp procentowych przez
Rad Polityki Pieninej?
Pomimo tego, e w lipcu i sierpniu inflacja
spada z 3,5% w grudniu 2009 roku do 2%, perspektywy s niekorzystne i w cigu najbliszych
miesicy naley oczekiwa zwikszenia tempa wzrostu cen. Pierwsze szacunki wzrostu cen
we wrzeniu wskazuj, e inflacja wzrosa ju
do okolic celu inflacyjnego NBP wynoszcego 2,5%. Oczekuj, e na koniec biecego roku inflacja wzronie do ok. 2,7%, a w marcu
przyszego roku moe nawet zbliy si
do 3,5%. Dlatego podwyki stóp procentowych
s wysoce prawdopodobne jeszcze przed kocem biecego roku. czna skala podwyek
moe wynie okoo 75–100 punktów bazowych, co oznacza, e najpóniej w pierwszym
kwartale 2011 roku dojdziemy do poziomu 4,25%–4,50%. Co wane z punktu widzenia klientów banków, utrzymujca si nadpynno sektora moe prowadzi do dalszego
spadku mar, co oznaczaoby, e podwyki stóp
procentowych NBP nie w peni przeoyyby si
na oprocentowanie kredytów dla klientów
banków.

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH”

Praktyka stosowania ustawy
prawo zamówie
publicznych przez jednostki
samozrdu terytorialnego
(wybrane przykady)
dr Justyna Olszewska, dr Jarosaw Rokicki
Stosunkowo czste nowelizacje ustawy Prawo
zamówie publicznych obliguj Zamawiajcego
(w tym jednostki samorzdu terytorialnego) do dostosowania swoich dziaa do nowych uregulowa
w zakresie wydatkowania rodków publicznych.
Prawidowoci staje si fakt, i pocztkowo
stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy
Pra wo Za mó wie Pu blicz nych, szcze gól nie
w przypadku ich duej iloci i niejednoznacznoci, sprawiaj Zamawiajcemu wiele trudnoci.
Czsto ich dziaania opieraj si na literalnym interpretowaniu wprowadzanych zmian w przepisach ustawy, kiedy ratio legis tych norm jest zupenie inne. Jednoczenie sama lektura uzasadnienia do nowelizacji ustawy staje si niewystarczajca. Niejednokrotnie sami Wykonawcy weryfikujcy dziaania Zamawiajcego w toku prowadzonego postpowania, poprzez wnoszone rodki ochrony prawnej, staraj si przywraca z rónym skutkiem porzdek prawny. Tym samym dziaania Wykonawców wnosz element praktyki
w stosowaniu przepisów ustawy Prawo Zamówie
Publicznych przez Zamawiajcych. W konsekwencji to wanie na styku relacji zachodzcych midzy najwaniejszymi uczestnikami rynku zamówie publicznych (Zamawiajcy – Wykonawcy) dochodzi do wyksztacenia si doktryny istotnie wpywajcej na zachowania tych podmiotów. Wydaje si, i celem penego zastosowania nowych uregulowa w zakresie prawa zamówie publicznych
konieczne staje si wypracowanie jednolitych pogldów stanowicych kompendium zarówno
orzecznictwa KIO, sdów powszechnych, pogldów doktryny i Prezesa UZP.
Dlatego autorzy artykuu, w oparciu o dotychczasowy dorobek judykatury i ich wasne dowiadczenia oraz obserwacj zachowa innych uczestników rynku zamówie publicznych, dokonaj próby oceny stosowania przepisów ustawy i tym samym sformuuj wnioski czy wrcz czasami zgosz postulaty mogce sta si przyczynkiem
do dalszej dyskusji. Jednoczenie naley wskaza, i zoona i obszerna materia zamówie publicznych powoduje konieczno ograniczenia ram
niniejszego artykuu do wskazania zdaniem autorów, tych obszarów stosowania przepisów
ustawy, które wydaj si interesujce z praktycznego punktu widzenia i poddania ich ocenie
z perspektywy Zamawiajcego (z duym naci-

skiem na stosowanie przepisów wprowadzonych ostatnimi nowelizacjami ustawy). Artyku zostanie równie wzbogacony deskrypcj czynnoci podejmowanych przy realizacji duych projektów infrastrukturalnych i informatycznych, których
finansowanie pochodzi ze rodków unijnych.
Struktura przyjta do prowadzenia projektów zostanie zilustrowana w ujciu tabelarycznym, co pozwoli na wskazanie szeregu zdywersyfikowanych
czynnoci podejmowanych gównie przez pracowników komórki odpowiedzialnej za realizacj zamówie publicznych. Naley zauwaa, i wnioski jakie zostan poczynione w tej materii (w tym
omówienie potencjalnych problemów przy praktycznej realizacji tych projektów) maj swoje
ródo w odpowiednim zaplanowaniu dziaa
Zamawiajcego ukierunkowanych na optymalne
podejmowanie decyzji z punktu widzenia stawianych celów prowadzcych w konsekwencji do prawidowego rozliczenia projektu.
Nie bez przyczyny autorzy artykuu w jego wstpie zaznaczyli na trudnoci Zamawiajcych w obliczu pojawiajcych si nowych zmian w stosowaniu przepisów ustawy. Naley wskaza na pozytywne dziaania Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych w postaci publikowanych na stronie internetowej UZP (www. uzp. gov. pl) opinii prawnych dotyczcych nowelizacji ustawy, co stanowi niebywae uatwienie dla grupy Zamawiajcych
bdcych przecie bezporednimi uytkownikami ustawy. Wydaje si jednak, i czasookres midzy zamieszczeniem opinii prawnych w zakresie
znowelizowanych przepisów ustawy na stronie
UZP, a sam nowelizacj powinien by jak najkrótszy. Na szczególn uwag zasuguje równie lektura Informatora Urzdu Zamówie Publicznych
wydawanego co miesic przez Prezesa UZP obejmujcego m. in. aktualnoci z prawa zamówie
publicznych, przykady kontroli prowadzonej
przez Prezesa, orzecznictwo ETS czy KIO, jak
równie niezmiernie istotne analizy systemowe dotyczce struktury podmiotowo – przedmiotowej zamówie publicznych. Mona w tym miejscu pokusi si nawet o stwierdzenie, i uyteczno informacji pozyskanych z Informatora jest o wiele
wiksza ni w periodykach podejmujcych problematyk zamówie publicznych (z perspektywy Zamawiajcego). Naley bowiem wskaza, i Informator UZP jest bezpatny (dostpny na stronie

Dr Justyna Olszewska ponad sze lat pracowaa na stanowisku naczelnika w administracji samorzdowej, dr nauk ekonomicznych, prowadzia szkolenia dla oddziaów Poczty Polskiej,
Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Telewizji Polskiej. Razem z Jarosawem Rokickim autorka
ksiki: Zamówienia publiczne- zarzdzanie organizacj, ludmi i problemami, autorka komentarzy z zakresu zamówie publiczbnych i partnerstwa publiczno-prywatnego publikowanych
w programie LEX.

Dr Jarosaw Rokicki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, na stanowisku
kierowniczym komórki zamówie publicznych
w administracji samorzdowej. Ukoczy studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach z zakresu zamówie publicznych.
Wykadowca uczelni prywatnych, autor wielu artykuów o charakterze ekonomicznym i z zakresu zamówie publicznych. Wystpowa jako penomocnik w wielu postpowaniach odwoawczych przed zespoami arbitrów i Krajow
Izb Odwoawcz w Warszawie.
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PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH” W OCENIE „ZAMAWIAJCYCH”

UZP) i wydawany przez Prezesa Urzdu bdcego centralnym organem administracji rzdowej
waciwym w sprawach zamówie publicznych,
jak równie dodatkowo ma stosunkowo du czstotliwo jego ukazywania i zawarto merytoryczn informacji (w tym ich uyteczno), co czyni go najwaniejsz pozycj w podrcznej „bibliotece” Zamawiajcych.
W dalszej kolejnoci naley podnie bardzo
istotny aspekt w niniejszych rozwaaniach. Mianowicie, jednostki samorzdu terytorialnego dokonujce zamówie publicznych maj dzi do czynienia ze swoistym dychotomicznym ich charakterem. Z jednej strony znaczna cz zamówie
finansowana jest ze rodków wasnych pochodzcych z budetów samorzdów, z kolei z drugiej
strony stale ronie liczba zamówie wspófinansowanych ze rodków zewntrznych w postaci m.
in. rodków unijnych, które uzna mona za zamówienia o charakterze kwalifikowanym. Sprawia
to, i Zamawiajcy poddawany jest kontroli prawidowoci swoich dziaa w zakresie zamówie publicznych przez instytucje kontrolujce takie jak m. in. Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwysza Izba Kontroli czy Urzd Kontroli Skarbowej. W zalenoci od róda finansowania zamówienia Zamawiajcy dostosowuje czsto swoje
dziaania do póniejszej kontroli, od której czsto
uzaleniona jest np. utrata rodków dofinansowania zadania. Jednoczenie bardzo czsto zdarza
si, i instytucja poredniczca akceptuje wstpnie specyfikacj istotnych warunków zamówienia
czy ogoszenia, a póniej w toku przeprowadzonej kontroli w konfrontacji z faktycznie podejmowanymi dziaaniami Zamawiajcego okazuje si,
i ta sama instytucja ju w roli kontrolujcego zgasza zastrzeenia dotyczce np. konstrukcji kryteriów oceny ofert opierajcych si na subiektywnej ocenie czonków Komisji Przetargowej. Dlatego tak wany jest waciwy podzia zada
w zespoach realizujcych projekty unijne, zwizany take z podziaem odpowiedzialnoci. Podzia ten musi by czytelny i jasny take dla instytucji zarzdzajcej, która jako pierwsza bdzie prowadzi kontrole na rónych etapach projektu.
Jak wskazuje praktyka, wielu Zamawiajcych
zleca np. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy udzia w badaniu i ocenie zoonych ofert wyspecjalizowanym podmiotom rynkowym pacc za to wysokie koszty, niezalenie od posiadania w swoich zasobach wewntrznych (kadrowych) specjalistów zajmujcych
si zamówieniami publicznymi. Outsourcing ma
zapewni wysz skuteczno dziaa Zamawiajcego, co w obliczu ich prawidowoci, jak wskazuje póniejsza kontrola, czsto nie zostaje
w peni zachowane. Zdarzaj si przypadki wyboru Inwestora Zastpczego, który w imieniu Zamawiajcego dokonuje szeregu czynnoci, których póniejsza ocena nie wydaje si pozytywna.
Dlatego tak niezmiernie istotne staje si inwestowanie w kapita ludzki, za czym przemawia dobrze
rozwinity dzi rynek szkoleniowy dotyczcy zamówie publicznych. Dla przykadu koszt przeszkolenia np. 30-sto osobowej grupy pracowników
Zamawiajcego przeprowadzony w jego siedzibie czsto porównywalny jest z udziaem podmiotów trzecich (rynkowych) w przygotowaniu i przeprowadzeniu jednego tylko postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, a niejednokrotnie
koszt udziau tych podmiotów staje si nawet wikszy. Po 20 latach funkcjonowania gospodarki rynkowej Zamawiajcy bdcymi jednostkami samorzdu terytorialnego staj si równoprawnymi
uczestnikami (podmiotami) rynku, które gospoda-

ruj rodkami publicznymi w warunkach ryzyka
i uczestnicz w konkurencji miedzy innymi jednostkami samorzdu nie tylko w wymiarze lokalnym
czy krajowym, ale równie midzynarodowym. JST
jako organizacj uczca si wymaga wic inwestowania w posiadanie wasnych zasobów kadrowych, które to wanie staj si swoist „inwestycj w przyszo”. Inaczej naley spojrze na wykorzystanie zasobów zewntrznych w przypadku
realizowania zadania publicznego w formule
partnerstwa publiczno – prywatnego przez samorzdy terytorialne. Materia ta jest cige niezmiernie trudna z uwagi na interdyscyplinarny charakter postpowania, majcego w efekcie na celu wyonienie partnera prywatnego, a ponad to
z uwagi na fakt, e nie ma wyksztaconych praktyk postpowania w warunkach funkcjonowania
polskiego rynku. Zanim to nastpi, wykorzystanie
podmiotów sektora prywatnego, oczywicie
po analizie efektywnoci realizacji zadania publicznego w formule PPP, wydaje si niemal niezbdne i wskazane co wymusza chociaby konieczno opracowania ryzyk pomidzy partnerami, profesjonalnego prowadzenia np. dialogu konkurencyjnego czy bardzo dugiego terminu zawarcia
umowy o partnerstwo publiczno – prywatne.
Niezalenie od powierzenia czci obowizków
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
postpowania na zasadach outsourcingu podmiotom rynkowym naley wskaza, i odpowiedzialno cigle spoczywa na Zamawiajcym, który jest
niejako beneficjantem nie tylko korzyci zwizanych z podjtymi dziaaniami, ale równie strat.
Nie uwalnia go to bowiem od skutków prawnych
faktycznych czynnoci wykonywanych w sprzecznoci z obowizujcymi przepisami lub procedurami.
Dlatego niebywale wane staje si szerzenie
pozytywnych praktyk Zamawiajcych celem uniknicia w przyszoci popeniania tych samych bdów czy wrcz stworzenia systemowego wzoru
zachowa Zamawiajcego na paszczynie zamówie publicznych. Pojawia si wic postulat dla
instytucji kontrolujcych, by te tworzyy dokumenty wzorcowe czy ujawniay na zasadzie podobnej
jak wyniki kontroli Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych zamieszczane w Informatorach UZP bdy popeniane przez samych Zamawiajcych. Wydaje si, i tego typu praktyki na poziomie regionalnym (wojewódzkim) winny wypenia dziaania
Zamawiajcego ukierunkowane na prawidowe realizowanie zamówie publicznych.
Bardzo istotnym obszarem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych jest
ustalanie kryteriów oceny ofert przez Zamawiajcych. Nie ulega wtpliwoci, e kryteria oceny
ofert powinny odnosi si do przedmiotu zamówienia1, z zastrzeeniem art. 5 ust. 1 ustawy; nie
mog dotyczy waciwoci wykonawcy; musz
by „mierzalne” da si wyrazi w punktach/procentach oraz nie mog utrudnia uczciwej konkurencji. Naley zauway, i cena jest obligatoryjnym kryterium oceny ofert i musi by zastosowana w kadym postpowaniu niezalenie od jego wartoci lub przedmiotu. Wycznie od Zamawiajcego zaley jaki udzia przypadnie cenie
w kryterium oceny ofert. Jak wynika z najnowszych
danych Biuletynu Informacyjnego Urzdu Zamówie Pu blicz nych Nr 9/2010 za okres
od 01.01.2010 do 31.08.2010 r. w zdecydowanej
wikszoci Zamawiajcy przyznawali cenie 100
% w kryterium oceny zoonych ofert (odsetek postpowa, w których obserwuje si t tendencj
wynosi dla robót budowlanych 95 %, dostaw-91
%, usug-84 %)2. Warto w tym miejscu zastano-
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wi si czym spowodowana jest taka tendencja?
Odpowiedzi mona doszukiwa si w co najmniej
kilku wymiarach3.
Po pierwsze, Zamawiajcemu jest najprociej
ocenia oferty stosujc jedno kryterium oceny wg
formuy matematycznej, co sprawia, i proces przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiajcego jest krótszy ni
w przypadku koniecznoci opisu pozacenowych
kryteriów oceny ofert. Równoczenie Zamawiajcy niejako eliminuje moliwo wnoszenia
rodków ochrony prawnej przez potencjalnych Wykonawców na opis tych kryteriów.
Po drugie, w przypadku kontroli zamówie publicznych (w tym kontroli zamówie wspófinansowanych ze rodków unijnych) zarzuty nie bd odnosi si do nieprawidowego opisu tych kryteriów przez Zamawiajcego i w konsekwencji czsto nie bd powodowa koniecznoci zwrotu dofinansowania (wraz z odsetkami) rodków unijnych
przyznanych na realizacj zadania. Jak wskazaa ekspert ds. zamówie publicznych I. Ziarnak
w wyniku dowiadcze pokontrolnych kwestionowanie premiowania jakoci ponad cen prowadzi
do tego, e Zamawiajcy wol wybiera najtasze rozwizania, okrelajc przy tym wsposób
bezwzgldny wysokie wymagania jakociowe
dla przedmiotu zamówienia4. Przypomnijmy, i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowao dokument regulujcy kwesti wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówie publicznych zwizane z realizacj projektów wspófinansowanych ze rodków funduszy Unii Europejskiej5. W jego zaczniku odnajdziemy taryfikator zawierajcy wyraone procentowo wielkoci korekt finansowych przypisane konkretnym rodzajom narusze prawa zamówie publicznych.
W odniesieniu do kryteriów oceny ofert, brak penej informacji w tym zakresie (w tym m. in.
w przetargu nieograniczonym naruszenie art. 36
ust. 1 pkt 13 poprzez brak zamieszczenia w siwz
penej informacji o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu oraz sposobie oceny) skutkuje wymierzeniem korekty finansowej w wysokoci 25 % dla zamówie publicznych, które s w caoci objte dyrektyw 2004/18/WE6. Niewtpliwie tak dotkliwe
skutki finansowe mog by skuteczn barier dla
Zamawiajcych w postaci ograniczenia ich decyzji co do zastosowania pozacenowych kryteriów
oceny ofert.
I wreszcie po trzecie, na rynku zamówie publicznych nie ma wypracowanej i sprawdzonej
przez Zamawiajcych metodologii ustalania pozacenowych kryteriów oceny ofert, która mogyby stanowi dobry przykad dla innych Zamawiajcych.
Konkludujc ten wtek naley wskaza, i
w duej mierze nie skorzystanie przez Zamawiajcych z prawa do szerszego oceniania zaoferowanych rozwiza, moe prowadzi w konsekwencji do ponoszenia wysokich i nieuzasadnionych kosztów w przyszoci. Przy zastosowaniu
ceny jako jedynego kryterium oceny ofert moe
przecie okaza si, e Wykonawca, którego oferta bya najtasza np. zamontuje najtasze urzdzenia i materiay (sanitariaty azienkowe, pytki
itp.). Tym samym Zamawiajcy zapaci wysok cen za wdroone (zakupione) rozwizanie, które
na etapie oceny okazuj si wprawdzie najtasze,
jednak póniej np. po zamontowaniu nie funkcjonalne i czsto generujce dodatkowe koszty dla
Zamawiajcego. Czsto syszy si zarzut dotyczcy stanu infrastruktury drogowej w Polsce odnoszcy si do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert przekadajcej si w konse-
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kwencji na jako wykonanej roboty budowlanej.
Wówczas jest jednak za póno na poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie: jak ta pierwotna iluzja
na etapie oceny najtaszej cenowo oferty wobec
rzeczywistego „uytkowania wykonanego przedmiotu zamówienia” ma si do wydatków publicznych, które powinny by dokonywane w sposób celowy i oszczdny, z zachowaniem zasad
okrelonych w art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wtedy moe sprawdzi si potoczne powiedzenie, e „kto kupuje tanio ten kupuje dwa razy”.
W dalszej kolejnoci pojawia si kwestia o zastosowanie innych ni cena kryteriów oceny
ofert (w tym ustalenia ich mierzalnoci) oraz opisu np. parametrów technicznych, jakoci itd. celem wyboru oferty najkorzystniejszej nie tylko
pod wzgldem ceny, ale np. jakoci wykonania
przedmiotu zamówienia.
Zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny
ofert, odnoszcych si do przedmiotu zamówienia, istnieje przede wszystkim w sytuacji koniecznoci uzyskania zamówienia czy przedmiotów wysokiej jakoci, uytecznoci (funkcjonalnoci)
bd o niszych kosztach eksploatacji. Dlatego
ustalone przez Zamawiajcego kryteria mog
w duym stopniu przyczyni si do uzyskania zamówienia o jakoci i uytecznoci zgodnej z wymaganiami Zamawiajcego. Dysponujc trzema
syntetycznymi zmiennymi tj. cen, jakoci i uytecznoci mona wykreli swoisty trójkt bermudzki (rysunek 1), w którym Zamawiajcy dokonuje wyborów poszukujc optymalnego rozwizania speniajcego trzy cechy w stopniu maksymalnym. Naley jednak podkreli, i nie ma moliwoci uzyskania maksymalnej wartoci w kadej z tych kategorii, poniewa cechy te s ze sob powizane. Mianowicie, maksymalizacja uytecznoci czy te jakoci pociga za sob maksymalizacj ceny, z kolei maksymalizacja jakoci
moe powodowa minimalizowanie uytecznoci7.

versus jako jest niebywale trudne w praktyce
i powinno by rozpatrywane indywidualnie w zalenoci od specyfiki i charakteru przedmiotu zamówienia. Wprawdzie nie ma „zotego rodka”, ale
ju sama wiadomo istnienia koniecznoci
dokonywania tych wyborów zmusza Zamawiajcego do poszukiwania najlepszych rozwiza speniajcych jego oczekiwania.
W dalszej kolejnoci warto zastanowi si
nad zastosowaniem poniszych kryteriów dla postpowa odnoszcych si do robot budowlanych
i w niektórych przypadkach wskaza na potencjalne zagroenia jakie kryj si z ich zastosowaniem.
Pierwsze kryterium pozacenowe moe stanowi termin realizacji zamówienia publicznego,
przy czym ju na wstpie naley wskaza konieczno zachowania ostronoci w ustaleniu tego kryterium i nadaniu mu odpowiedniej wagi procentowej szczególnie w przypadku robót budowlanych. Ryzyko stwarza wystpienie pola potencjalnej manipulacji przez Wykonawców w postaci
moliwoci zaoferowania nierealnego terminu
realizacji zamówienia przy jednoczesnej deklaracji wyszej ceny. Póniejsza konieczno przeduenia terminu wykonania zamówienia np. na skutek wystpienia okolicznoci sankcjonujcych
zastosowanie trybu zamówienia z wolnej rki
na „zamówienia dodatkowe” w wietle art. 67 ust. 1
pkt. 5 Pzp moe wypaczy sens przeprowadzonego zamówienia publicznego. Moe bowiem okaza si, e wybór najkorzystniejszej oferty by jedynie pozorny w kontekcie zaistniaego zamówienia z wolnej rki, którego uzasadnienie przesanek byo zakwestionowane w toku kontroli zamówienia publicznego. Dlatego istotne staje si,
aby Zamawiajcy – stosujc kryterium terminu realizacji – stworzy bardzo rygorystyczny i szczegóowy katalog kar umownych, które zastosuje
za niedotrzymanie zaoferowanego terminu realizacji oraz dopilnowa jakoci zamówienia przy krótszym terminie realizacji zamówienia8.
Poza terminem realizacji Zamawiajcy ma moliwo ustalenia kryterium oceny ofert w odniesieniu do terminu gwarancji. Tutaj tez pojawia si ryzyko, aby wykonawca nie przedstawi nierealnych warunków np. serwisu gwarancyjnego na 100 lat, co z kolei
skania Zamawiajcego do ustale nia maksymal ne go termi nu
gwarancji.
Trzecie kryterium moe by
zwizane z technicznymi aspektami realizacji zamówienia. Zastosowanie najnowszych dostpnych technologii w zakresie
oddziaywania na rodowisko
naturalne zwizane jest z tzw.
zielonymi zamówieniami np. kryterium stosowania materiaów
posiadajcych unijny certyfikat
Rysunek 1. Znaczenie i waga danego kryterium. Pooenie niebie- CE lub dodatkowo punktowanie
skiego punktu wskazuje, jakie jest dla nas znaczenie danego kry- realizacji zamówienia przy uyterium – im bliej tym waniejsze. Waga tego kryterium jest wic ciu maszyn i urzdze pochopooona po drugiej stronie – im wiksze znaczenie, tym wiksza dzcych z recyklingu lub takich,
waga. ródo: M. Hazy, Kryteria pozacenowe, „Przetargi publiczne”, które po ich zuyciu wykonawca zobowie si podda recyNr 12/2009, s. 20
klingowi (niedotrzymanie zoboJak ilustruje rysunek, Zamawiajcy dokonuje
wizania podlega bdzie wówczas zastosowawiadomego wyboru znaczenia jednej cechy
niu zapisanej w umowie kary umownej za niewobec drugiej, aby w ostatecznoci znale taki
naleyte wykonanie zamówienia)9. Moliwe jest
te kryterium stosowania przy realizacji zamópunkt w przestrzeni trójkta, który zapewni najwienia maszyn i urzdze dziaajcych dziki biolepsze spenienie jego potrzeb. Oczywicie dokopaliwom10.
nywanie wyborów typu cena versus uyteczno

Przy ustaleniu kryteriów oceny ofert mona
równie okreli w siwz minimalne parametry
techniczne np. materiaów czy urzdze budowlanych, natomiast w kryteriach oceny ofert nic nie
stoi na przeszkodzie, aby posugujc si tabel wprowadzi punktacj za wszystkie te elementy, które wykraczaj w sposób obiektywny i mierzalny poza minimalne wymogi stawiane Wykonawcom. Przypomnijmy, i Zamawiajcy moe
zada w ogoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do skadania ofert dokumentów potwierdzajcych spenianie przez oferowane roboty budowlane wymaga okrelonych przez zamawiajcego. Zgodnie z & 5 ust. 1 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe
da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mog by skadane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817) dokumenty te mog stanowi zaczone do oferty próbki czy opisy
umoliwiajce obiektywn weryfikacj w zakresie ustalonego kryterium oceny. Nie ulega wtpliwoci, e jeli dane urzdzenie ma lepsz wydajno to przy wikszych parametrach Zamawiajcy uzyska mniejsze koszty uytkowania, co
ma szczególne znaczenie w jednostkach samorzdu terytorialnego reprezentujcych sektor finansów publicznych.
Abstrahujc od prawidowego ustalenia kryteriów oceny ofert i sposobu oceny w przypadku robót budowlanych naley dooy naleytej starannoci w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (dokumentacji projektowej). Projektant powinien dokona bardzo szczegóowego opisu (zgodnego z oczekiwaniami Zamawiajcego),
przy czym w miejscach w których wskaza producenta winien dopuci zgodnie z ustaw Pzp „rozwizania równowane o podobnej nie gorszej jakoci”. Warto w tym miejscu przypomnie, e ustawodawca wskazuje na obowizek opisywania
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
za pomoc dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
a zatem w obu tych dokumentach naley wskaza moliwo zastosowania rozwiza równowanych. Na marginesie take warto zauway,
e obowizek tendotyczy wszystkich trybów
udzielania zamówienia na roboty budowlane
i w kadym z nich obowizek ten istnieje take,
o czym wielu zamawiajcych zapomina, w przypadku trybu z wolnej rki na roboty dodatkowe
i uzupeniajce.
Podsumowujc ten wtek naley wskaza, i
stosowanie pozacenowych kryteriów oceny
ofert odnoszcych si do przedmiotu zamówienia pozwala Zamawiajcemu uzyska zamówienia o wysokiej jakoci i funkcjonalnoci bd
o parametrach technicznych zgodnych z wymaganymi. Jednak biorc pod uwag fakt, i kryteria niemierzalne czsto maj charakter subiektyw ny, do ich usta la nia na le y pod cho dzi
ostronie, majc na uwadze ich waciwy opis.
Naley pamita, e przy ich wyborze nie mamy nieograniczonej swobody arbitralnego wyboru oferty. Okrelajc czytelnie, przy opisie podanych kryteriów, zasady oceny i kluczowe elementy, jakie bd brane pod uwag przy ocenie jakoci, kryteria maj charakter obiektywny.
Takie szczegóowe okrelenie kryteriów oceny
pozwoli ograniczy zarzut zgaszany przez
ewentualn kontrol stosowania kryteriów uznaniowych, nierównego traktowania wykonawców czy naruszenia obowizku zachowania
uczciwej konkurencji. Ma to szczególne znacze-
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nie w przypadku zamówie wspófinansowanych
ze rodków unijnych.
Kolejny praktyczny aspekt realizowania zamówie publicznych mona odnale w problematyce ogosze. Przed ostatni nowelizacj podmioty rynkowe dowiadyway si o zawarciu umowy
z wybranym Wykonawc w trybach niekonkurencyjnych dopiero po zamieszczeniu ogoszenia
o udzieleniu zamówienia w odpowiednim miejscu
wskazanym ustaw (art. 95 Pzp). Wprowadzona
zmiana w postaci nowego typu ogoszenia zamiarze zawarcia umowy w trybach nie wszczynanych
publikacj tj. negocjacji bez ogoszenia i zamówienia z wolnej rki zapewnia niewtpliwie przejrzysto dziaania Zamawiajcego. Rozwizanie to
umoliwia bowiem innym Wykonawcom kwestionowanie prawidowoci wyboru trybu przez Zamawiajcego ju na etapie wszczcia postpowania

czy po wyborze oferty najkorzystniejszej w zalenoci od trybu. Cho zamieszczenie ogoszenia
o zamiarze zawarcia umowy jest fakultatywne to
przynosi ono wiele wymiernych korzyci np.
krótszych terminów wnoszenia odwoa przez Wykonawców czy negatywnych konsekwencji zwizanych z uniewanieniem umowy (art. 146 ust. 2
p. z. p). Podobny charakter spenia zreszt ogoszenie o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem
umoliwiajcym wyrane zredukowanie terminów
wnoszenia rodków odwoawczych przez Wykonawców.
Z kolei trudno oceni intencj Ustawodawcy
w zakresie art. 40 ust. 5 Pzp, zgodnie z którym
Zamawiajcy po zamieszczeniu/przekazaniu
ogoszenia o zamówieniu odpowiednio w Biuletynie Zamówie Publicznych/Urzdowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich moe bezpo-

rednio poinformowa o wszczciu postpowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej dziaalnoci wiadcz dostawy, usugi lub roboty budowlane bdce przedmiotem zamówienia.
W opublikowanym przez Urzd Zamówie Publicznych komentarzu czytamy, i „celem tego przepisu jest zwikszenie konkurencyjnoci postpowa (…) poprzez otwarcie ich na maych przedsibiorców (wykonawców), którzy nie pozyskuj
informacji o zamówieniach z ogosze publikowanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówie publicznych (czyli na stronie internetowej
zamawiajcego, w BZP czy te Dzienniku Urzdowym UE)” co „nie narusza zasady równego traktowania, o której mowa w art. 7 ust. 1.”11 Pojawia
si w tej materii wiele wtpliwoci chociaby zwizanej z faktem przekazania informacji wybranej

Tabela 1. Zestawienie wybranych projektów unijnych dla Miasta Zabrze
Nazwa Projektu unijnego

Usprawnienia pocze drogowych na Drodze Krajowej nr 4
(88) w obrbie Gminy Zabrze,
Projekt SPOT /2.2/50/04- wykonanie robót budowanych

Zakup sprztu i oprogramowania na potrzeby Urzdu Miejskiego w Zabrzu zaangaowania we wdraanie Projektu
SPOT nr SPOT/3.1/149/05

Projekt Gospodarki Wodnociekowej na terenie Gminy
Zabrze Projekt finansowany ze
rodków Funduszu Spójnoci nr
2004/PL/16/C/PE/027

Okres realizacji Projektu

czas realizacji inwestycji
09.2005-03.2006]
czas realizacji Projektu luty
2005 czerwiec 2007

Warto Projektu
(netto)

18.547.000 PLN

Naczelnik Wydziau Biuro Zamówie Publicznych- w ramach Projektu przygotowanie ksigi procedur (obiegi dokumentów, karty stanowisk pracy dla pracowników Biura Zamówie Publicznych), zakresy czynnoci osób uczestniczcych w zespole realizacyjnym ds.
Projektu (nadzór nad pracownikami Biura Zamówie Publicznych),
w ramach obowizków czonka Zespou ds. realizacji Projektu: podpisanie wniosku o wszczcie postpowania, dokonanie korekty SIWZ
i podpisanie w zakresie formalno- prawnym, podpisywanie wybranych pism z upowanienia Beneficjenta w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z udzielonym penomocnictwem ogólnym (dziaanie w imieniu kierownika Zamawiajcego), podejmowanie decyzji ostatecznej w sprawie kwalifikowania ofert do odrzucenia, rozstrzygania kwestii spornych w procedurze protestacyjno- odwoawczej, podpisywanie dokumentów do kontroli).

67.000 PLN

Naczelnik Wydziau Biuro Zamówie Publicznych- w ramach Projektu przygotowanie ksigi procedur (obiegi dokumentów, karty stanowisk pracy dla pracowników Biura Zamówie Publicznych), zakresów czynnoci osób uczestniczcych w zespole realizacyjnym
ds. Projektu (nadzór nad pracownikami Biura Zamówie Publicznych),
w ramach obowizków czonka Zespou ds. realizacji Projektu: podpisanie wniosku o wszczcie postpowania, dokonanie korekty SIWZ
i podpisanie w zakresie formalno- prawnym, podpisywanie wybranych pism z upowanienia Beneficjenta w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z udzielonym penomocnictwem ogólnym (dziaanie w imieniu kierownika Zamawiajcego), podejmowanie decyzji ostatecznej w sprawie kwalifikowania ofert do odrzucenia, rozstrzygania kwestii spornych w procedurze protestacyjno- odwoawczej, podpisywanie dokumentów do kontroli).

czas realizacji
zamówienia publicznego
stycze 2006-luty 2006
czas realizacji Projektu
czerwiec 2004 czerwiec 2007

czas realizacji Projektu czerwiec
2004
wrzesie 2010

Opis usug doradczych wykonywanych przez lidera/
Struktura przyjta do prowadzenia Projektu

Cao Projektu ponad
600.000.000 PLN
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Naczelnik Wydziau Biuro Zamówie Publicznych- w ramach Projektu przygotowanie ksigi procedur do Projektu P1-P10 (obiegi dokumentów, karty stanowisk pracy dla pracowników Biura Zamówie
Publicznych, organizacja zamówie publicznych w ramach Projektu)
Zgodnie z procedur P-4 pkt 4.6 Naczelnik Biura Zamówie Publicznych bya osob odpowiedzialn za przeprowadzenie przetargów w ramach Projektu.
Przygotowaa zakresy czynnoci osób uczestniczcych w zespole realizacyjnym ds. Projektu (nadzór nad pracownikami Biura Zamówie Publicznych), w ramach obowizków czonka Zespou ds.
realizacji Projektu: podpisanie wniosku o wszczcie postpowania,
dokonanie korekty SIWZ i podpisanie w zakresie formalno- prawnym, podpisywanie wybranych pism z upowanienia Beneficjenta
w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z udzielonym penomocnictwem ogólnym (dziaanie w imieniu kierownika Zamawiajcego), podejmowanie decyzji ostatecznej w sprawie kwalifikowania ofert do odrzucenia, rozstrzygania kwestii spornych w procedurze protestacyjno- odwoawczej, podpisywanie dokumentów do kontroli).

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH” W OCENIE „ZAMAWIAJCYCH”

i znanej przez Zamawiajcego grupie Wykonawców. Trudno zgodzi si ze stanowiskiem, e
przekazanie tej informacji moe nastpi telefonicznie ze wzgldu na moliwo przekazania
szerszego wachlarzu informacji potencjalnemu
Wykonawcy (poza wszczciem postpowania)
i tym samym naruszenia naczelnej zasady prawa zamówie publicznych. Z kolei jeli rzeczona
informacja zostaa przekazana telefonicznie to czy
powinna by na t okoliczno sporzdzona
stosowna notatka subowa, co jest zwizane
z obowizkiem zachowania pisemnoci podczas
prowadzonego postpowania. Ponadto czy powiadomienie lokalnej grupy wykonawców i to wycznie wybranej przez zamawiajcego jest adekwatne do zasady równego traktowania wykonawców i nie prowadzi np. do dyskryminacji innych wykonawców, którzy dziaaj w gminie ssiedniej,
a s równie znani Wykonawcy. Pojawia si wrcz
pytanie, czy jeli Zamawiajcy bdzie korzysta
z tej ustawowej moliwoci to nie powinien on posiada sporzdzonej listy znanych wykonawców, którzy w ramach prowadzonej dziaalnoci
wiadcz dostawy, usugi lub roboty budowlane
bdce przedmiotem zamówienia. Wówczas tej
skrupulatnie wyselekcjonowanej grupie Wykonawców Zamawiajcy przekazywaby informacje
o wszczciu postpowania (wg rozdzielnika).
Na marginesie mona wskaza, i grupa ta mogaby obejmowa wszystkich Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat skadali oferty do Zamawiajcego.
Kolejnym aspektem przedmiotowych rozwaa
winna sta si problematyka rodków ochrony
prawnej w aktualnym stanie normatywnym,
a w szczególnoci zniesienie instytucji protestu
i wprowadzenie rozwizania o nieco uomnym charakterze, którym jest informacja o czynnoci
bezprawnie podjtej lub zaniechanej przez Zamawiajcego, i która jest do Zamawiajcego bezporednio kierowana. Podkrelenia wymaga, e informacja ta moe stanowi skuteczne wzruszenie dziaa Zamawiajcego wycznie w odniesieniu do postpowa o wartoci zamówienia mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 (tzw. zamówie podprogowych), a z jej zakresu wyczono czynnoci okrelone w art. 180 ust. 2 p. z. p., stanowice przedmiot odwoania. Z uwagi na fakt, e wniesienie informacji jw. skutkuje, w przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji, obowizkiem powtórzenia czynnoci albo dokonania
czynnoci zaniechanej wraz z koniecznoci
poinformowania o tym fakcie wykonawców, za podan dla penej transparetnoci dziaa Zamawiajcego, uzna naley zdaniem autorów praktyk indywidualnej odpowiedzi kierowanej do Wykonawcy w przypadku oddalenia podniesionych
zarzutów, pomimo braku obowizku ustawowego. De lege ferenda rozway naley, czy z uwagi na brak moliwoci zaskarenia przez Wykonawców dziaa Zamawiajcych podjtych na skutek zastosowania instytucji, o której mowa
w art. 181 p. z. p., nie byaby zasadna jej likwidacja na rzecz objcia odwoaniem wszystkich
czynnoci Zamawiajcych, bez wprowadzenia
ograniczenia rzeczowego czy te limitu kwotowego. Tym sa mym Za ma wia j cy, nie za le nie
od wniesionego przez Wykonawc odwoania
do Krajowej Izby Odwoawczej, mógby w istocie
uznajc wszystkie zarzuty Wykonawcy wnie odpowied na odwoanie i w konsekwencji doprowadzi do umorzenia przez Izb postpowania
na posiedzeniu niejawnym bez udziau stron.
W dalszej kolejnoci odwoujcemu zostaby

zwrócony uiszczony wpis, strony za nie ponosiyby adnych kosztów postpowania. Takie rozwizanie ma swoje poparcie w praktyce, bowiem
jak stwierdza prezes Krajowej Izby Odwoawczej
Pani Renata Tubisz „daje si zaobserwowa
czste korzystanie przez zamawiajcego z instytucji uwzgldnienia w caoci zarzutów odwoania”.12
Instytucja odwoania funkcjonujca w obecnym
porzdku prawnym jako podstawowego rodka
ochrony prawnej, przy jednoczesnej likwidacji moliwoci skadania protestu, u podstaw której lega
maa skuteczno tego rodka zaskarenia, miaa w intencji Ustawodawcy, przyspieszy procedur odwoawcz, i stosujc zasad ostronego
optymizmu uzna naley, e skutek ten zosta osignity.
Naley podkreli równie, i pozostaje dua
grupa Wykonawców, w szczególnoci rednich
i maych przedsibiorstw, która rezygnuje z walki o przedmiotowe zamówienia nawet po wykluczeniu lub odrzuceniu ich oferty.13 Jest to zwizane gównie z wysokimi kosztami udziau w procedurze odwoawczej, koniecznoci posiadania
specjalistycznej wiedzy merytorycznej w zakresie
sporzdzania odwoania i udziau na rozprawie
przed KIO oraz w zakresie zamówie podprogowych moliwo dochodzenia swoich racji na drodze wniesionego odwoania wycznie w odniesieniu do swojej oferty, a nie konkurentów. Wobec zamknitego katalogu, na jaki moe zosta
wniesione odwoanie (art. 180 ust. 2) w postpowaniach podprogowych Wykonawcom pozostaje jedyne narzdzie poinformowania zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on zobowizany na podstawie
ustawy. W obliczu jednak braku uregulowa
prawnych w zakresie obowizku udzielenia odpowiedzi na informacj wnoszon przez Wykonawców w trybie art. 181 ust. 1 Pzp, w przypadku oddalenie caoci zarzutów, narzdzie to moe
okaza si bezskuteczne. Wykonawcom pozostaje jeszcze moliwo poinformowania „do wiadomoci” o dokonanych (bd zaniechanych) czynnociach instytucje kontrolujce np. RIO czy
Prezesa UZP. Tylko naley zastanowi si nad tym
czy taka bya intencja Ustawodawcy?
Jako ostatni aspekt praktyczny naley podnie
kwesti waciwej organizacji postpowa o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze
rodków zewntrznych. Wany jest podzia odpowiedzialnoci dla osób wykonujcych czynnoci w postpowaniu, a w szczególnoci uwypuklenie zada przeznaczonych dla lidera zespou. Tabela nr 1 prezentuje najwiksze projekty Miasta Zabrze i zadania realizowane przez lidera zespou w zakresie dalszego podziau pracy pomidzy czonków zespou realizacyjnego. Przy organizowaniu pracy komórki zamówie publicznych na potrzeby realizacji postpowa finansowanych ze rodków zewntrznych, naley take
pamita, e s zadania, jakie mona powierzy
pracownikom i takie, jakie lider zespou/kierownik komórki musi wykona sam.14 Oprócz zada
zwizanych z podziaem obowizków midzy podlegych pracowników, lider zespou musi samodzielnie ocenia pracowników, wyznacza im cele, ale take osobicie uczestniczy w wanych
spotkaniach. Uczestnictwo w takich spotkaniach
jest zwizane nie tylko z faktem, i lider zespou powinien mie najwysze kompetencje, ale jest
take zwizane z tym, i zwykle w spotkaniach
tych uczestnicz osobicie inne osoby kierujce
pracownikami. Oprócz metod podziau zada

pod wzgldem kryteriów pilnoci wykonania i ich
rangi dla organizacji, lider musi ustala take hierarchi spotka. Niektóre z nich mog by przesunite w czasie, w innych lider nie musi uczestniczy osobicie, a moe delegowa na spotkanie pracownika. Jeli lider zespou ds. zamówie
publicznych podpisuje jakiekolwiek dokumenty
z upowanienia kierownika zamawiajcego naley odradzi udzia w spotkaniach komisji. Komisja jako zespó pomocniczy kierownika zamawiajcego winna skada si ze specjalistów, których dobór umoliwia jej sprawn prac, natomiast
sam lider jako podpisujcy czy akceptujcy
pod podpis kierownika zamawiajcego dokumenty, musi by w pozycji nadrzdnej wobec komisji przetargowej. Dlatego musi zapewni sobie
obiektywizm i spojrzenie z dystansu na prace komisji.

zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp kryteria oceny ofert
odnosz si do ceny albo ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia (w szczególnoci jakoci, funkcjonalnoci, parametrów technicznych, zastosowania najlepszych dostpnych technologii w zakresie oddziaywania na rodowisko, kosztów
eksploatacji, serwisu oraz terminu wykonania zamówienia).
2
Dane dostpna na oficjalnej stronie internetowej Urzdu Zamówie Publicznych www.uzp.gov.pl
3
Por. M. Hazy, Kryteria pozacenowe, „Przetargi publiczne”, Nr 12/2009, s. 20-21.
4
opinia eksperta ds. zamówie publicznych Iwony
Ziarniak dotyczca pozacenowych kryteriów oceny ofert
zob. „Przetargi Publiczne”, Nr 4/2010, s. 5.
5
Szerzej na ten temat zob. G. Karwatowicz, M.
Lamch – Rejowska, Korekty finansowe jako sankcje
za naruszenia przepisów Prawa Zamówie Publicznych,
„Zamówienia publiczne. Doradca”, Nr 1/2010 s. 26-33.
Wskaza jednak naley, e dokument ten nie ma w Polsce rangi aktu normatywnego czy przepisu wykonawczego.
6
Korekty finansowe, o których mowa w niniejszym artykule s dostpne na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (link: http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/strony/lista.aspx). Zob. take artyku z tym zwizany: Z. Raczkiewicz, Problemy
z interpretacj prawa wspólnotowego, „Prawo zamówie publicznych”, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, Nr 2/2008.
7
M. Hazy, Kryteria pozacenowe…op. cit., s. 21.
8
P. Kuderczak, Nie tylko cena moe mie znaczenie,
„Przetargi Publiczne”, Nr 2/2010, s. 22.
9
Komisja Europejska opracowaa zestaw kryteriów
rodowiskowych (GPP Toolkit) dot. zielonych zamówie
publicznych moliwych do stosowania w pastwach
czonkowskich. Kryteria zostay opracowane dla 10 grup
wyrobów i usug (w tym m. in. budownictwa, ywnoci,
transportu, mebli) szerzej na ten temat na stronie Urzdu Zamówie Publicznych (link: http://www.uzp.
gov.pl/cmsws/ page/?D;975;kryteria_srodowiskowe__gpp.html), szerzej na ten nowych kryteriów w zakresie zielonych zamówie publicznych równie w Informatorze Zamówie Publicznych Nr 9/2010, s. 5-9.
10
P. Kuderczak, Nie tylko cena…op. cit., s. 22.
11
Prawo zamówie publicznych po zmianach z 2009 r.
pod redakcj J. Sadowego, wyd. Urzd Zamówie Publicznych, Warszawa 2010 r., s. 35 dostpny na stronie internetowej www.uzp.gov.pl
12
Zmiany jednak rewolucyjne, wywiad z Renat Tubisz – prezesem Krajowej Izby Odwoawczej dostpny
w Monitorze Zamówie Publicznych Nr 6/2010 s. 4-7
13
Zob. opini eksperta ds. zamówie publicznych Iwony Ziarniak dotyczca szans maych wykonawców
na zdobycie zamówienia zamieszczon w Przetargach
Publicznych, Nr 9/2010, s. 5.
14
Szerzej na ten temat zob. J. Olszewska, J. Rokicki, Zamówienia publiczne. Zarzdzanie organizacj, ludmi
i problemami, stan prawny na 29.01.2010 r. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2010.
1
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Opinie i spostrzeenia
„Drogowej Trasy rednicowej”
S.A. wynikajce z praktyki
stosowania ustawy Prawo
Zamówie Publicznych (PZP)
Stefania Czaja-Krcioch G. Specjalista w dziale zamówie i umów
„Drogowej Trasy rednicowej” S.A.
Od wielu lat jako zamawiajcy prowadzimy postpowania o udzielenie zamówie publicznych
dla robót i usug w zakresie budownictwa drogowego. Naszym zadaniem jest wyonienie sporód
wszystkich zoonych w danym postpowaniu
ofert-oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów oceny ofert okrelonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ustawa Prawo zamówie Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. zawiera w art. 1 pkt 5 definicj najkorzystniejszej oferty jako ofert która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia
publicznego, albo ofert z najnisz cen. Ustawa formuuje równie (art. 91 ust. 2), e innymi kryteriami ni cena mog by w szczególnoci:
 jako
 funkcjonalno
 parametry techniczne
 zastosowanie najlepszych dostpnych technologii w zakresie oddziaywania na rodowisko
 koszty eksploatacji
 serwis
 termin wykonania zamówienia
Jak wynika z powyszego cena jest obligatoryjnym, ale nie jedynym kryterium oceny ofert. To
w teorii. W praktyce to wanie cena w wikszoci postpowa jest jedynym kryterium oceny ofertjako kryterium wymierne i jednoznaczne, poniewa dla wymienionych powyej pozacenowych
kryteriów oceny poza terminem wykonania brak
sposobu obliczenia i punktowania kadego z tych
kryteriów.
W tym miejscu naley podkreli, i zgodnie
z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp okrelone przez zamawiajcego kryteria oceny ofert winny odnosi
si do przedmiotu zamówienia, którym w naszym
przypadku s roboty drogowe.
Z tego wzgldu z wymienionych przez ustawodawc w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp kryteriów oceny ofert stosowalimy w naszych postpowaniach
równie oprócz ceny kryterium oceny ofert odnoszce si do terminu wykonania zamówienia.
Natomiast pozostae przykadowe kryteria oceny ofert odnoszce si do przedmiotu zamówienia takie jak jako, funkcjonalno, parametry
techniczne w odniesieniu do robót drogowych nie
maj zastosowania z uwagi na obowizujce dla
tego typu robót specyfikacje techniczne wykona-

nia i odbioru robót budowlanych (STWiORB) które zawieraj zbiór wymaga niezbdnych do okrelenia standardu i jakoci robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, waciwoci
wyrobów oraz oceny prawidowoci wykonania poszczególnych robót.
Wymagania i normy zawarte w STWiORB nie
podlegaj wic ocenie – kady wykonawca skadajcy ofert musi je przestrzega.
Natomiast zamawiajcy moe da od wykonawcy dokumentu potwierdzajcego speniania
wymaga jakociowych, jeli te wymagania stanowi warunek udziau w postpowaniu.
Wydaje si, e jednym z moliwych do zastosowania kryterium pozacenowym oceny ofert
w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe zwaszcza remonty
dróg mogoby sta si kryterium ekologiczne dotyczce recyklingu tj. ponownego wbudowania materiaów.
Dla zastosowania w praktyce tego kryterium niezbdne jest okrelenie skadu materiaów z recyklingu oraz iloci które mog zosta ponownie
wbudowane.
Zastosowanie bowiem tych materiaów nie
moe w aden sposób wpyn negatywnie
na wymagan jako dróg czy te na inne parametry techniczne wymagane dla danej klasy
drogi.
Premiowany wówczas przez zamawiajcego
mógby zosta np. skad materiau jaki wykonawca zamierza uy, ilo tego materiau itp.
Sdzimy, e proponowane powyej kryterium
zostanie szczegóowo opisane pod wzgldem znaczenia, sposobu obliczenia i punktowania przez
Urzd Zamówie Publicznych w ramach tzw. „zielonych zamówie”.
Ponadto w oparciu o praktyk stosowania
przepisów ustawy Pzp zarówno jako
zamawiajcy jak i wykonawca pragniemy zwróci uwag na kilka aspektów zwizanych ze stosowaniem ustawy Pzp oraz rozporzdze do ustawy które naszym zdaniem naleaoby rozpatrzy
przy kolejnych aktualizacjach ustawy p, a nale
do nich:
1. Cena raco niska
Istniejcy stan prawny nie pozwala na uznawanie w oparciu o kryteria arytmetyczne e oferta za-
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wiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jako zamawiajcy, mimo niedostatków ustawy,
jestemy zobligowani do wszczcia procedury
wyjaniajcej w kadym przypadku powzicia
przez nas uzasadnionych wtpliwoci dotyczcych
ceny oferty.
Na podstawie zoonych przez wykonawc wyjanie i dostarczonych dowodów zamawiajcy
w sposób obiektywny musi przyj lub odrzuci
ofert. Zamawiajcy w wielu przypadkach nie ma
realnej moliwoci podwaenia zoonych przez
wykonawc wyjanie i wykazania, e s niewiarygodne.
Wydaje si, e rozwizaniem problemu ceny raco niskiej byoby dopuszczenie przez ustawodawc odrzucenie ofert o najwyszej i najniszej
cenie oraz wyborze oferty zblionej do ceny
redniej.
2. Moliwo zatrzymywania wadium
na podstawie art. 46 ust. 4a
Ustawa nakada na zamawiajcego obowizek
zatrzymania wadium, jeeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie zoy dokumentów lub
owiadcze potwierdzajcych m. in. spenienie warunków udziau w postpowaniu.
Uwaamy e egzekwowanie tego przepisu
z jednej strony moe spowodowa zatrzymanie
wadium z bahych przyczyn, takich jak np. uznanie przez zamawiajcego, i przesanie okrelonego pisma faksem, a nastpnie jego niezwoczne potwierdzenie na pimie które nie wpyno
w okrelonym terminie wiadczy o tym, e wykonawca nie dochowa naleytej starannoci wysyajc przedmiotowe pismo listem poleconym.
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Z drugiej strony konieczno uzupeniania
owiadcze i dokumentów wynika, na co wskazuje praktyka, z braku jednoznacznego okrelenia wymaganych dokumentów dotyczcych udziau w postpowaniu podmiotów trzecich.
Wykonawca wykazujc spenienie warunków
udziau w postpowaniu z wykorzystaniem potencjau podmiotów trzecich zobowizany jest wykaza, i bdzie dysponowa zasobami tego podmiotu niezbdnymi do realizacji zamówienia, na nim
równie ciy obowizek udowodnienia zamawiajcemu dysponowania tymi zasobami.
Dostpno zasobów osób trzecich winna by
starannie badana przez zamawiajcego m. in. poprzez weryfikacj skadanych przez te podmioty
dokumentów potwierdzajcych spenienie warunków udziau w postpowaniu zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich zamawiajcy moe da od wykonawcy.
Zgodnie z opini prawn rekomendowan
przez Urzd Zamówie Publicznych mona
stwierdzi, e §1 ust. 2 tego rozporzdzenia znajduje zastosowanie do przypadków, gdy wykonawca-ubiegajc si o udzielenie zamówienia-powouje si na osoby zdolne do wykonania zamówienia nalece do innych podmiotów, tj. podmiotów,
które dysponuj takimi osobami a podmiot trzeci, na którego zasoby powouje si wykonawca bdzie bra udzia w realizacji czci zamówienia,
przy której zasoby te bd wykorzystywane. Co
do zasady dotyczy to przypadków podwykonawstwa.
Natomiast brak jest jednoznacznego stanowiska urzdu, jeli chodzi o wymagane dokumenty, w przypadku zaangaowania przez wykonawc na podstawie rónych stosunków prawnych
osoby fizycznej-niezalenie od tego, czy prowadzi dziaalno gospodarcz przy pomocy przedsibiorstwa, czy te wiadczy usug na podstawie umowy zlecenia, jeeli osoba ta bdzie wy-

konywaa wycznie osobicie, uzgodnione z wykonawc czynnoci.
To samo dotyczy obowizku przedstawienia dokumentów wymienionych w rozporzdzeniu dla
kadego podmiotu trzeciego, który uyczy wykonawcy swojej wiedzy i dowiadczenia na zasadzie
art. 26 ust. 2b-czsto pytania dotyczce tego problemu s zadawane zamawiajcemu przez wykonawc w postpowaniu.
Reasumujc, naley podkreli, i art. 46
ust. 4 ustawy Pzp ma charakter restrykcyjny i dolegliwy finansowo dla wykonawcy, z tego wzgldu winien by interpretowany w sposób zgodny
z punktu widzenia celu, dla jakiego zosta wprowadzony, tj. wycznie w celu zapobiegania zmowom wykonawców.

wienia natomiast zarzdzanie duym projektem
i penienie usug inyniera kontraktu jest w toku,
wobec czego nie stanowi potwierdzenia spenienia warunku udziau w postpowaniu. Kwalifikuj si wycznie usugi wykonane i zakoczone.
Std nasz postulat o zwikszenie okresu dokumentowania wykonanych usug w okresie
ostatnich 5-10 lat.

3. Propozycja dotyczca rozporzdze
W celu wykazania spenienia przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp zamawiajcy da (w postpowaniach
okrelonych w art. 26 ust. 1 ustawy) m. in. wykazu wykonanych usug w zakresie niezbdnym
do wykazania spenienia warunku wiedzy i dowiadczenia w okresie ostatnich trzech lat (rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31
grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by
skadane Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
Dla wykonawcy usug projektowych oraz usug
w zakresie nadzorowania i zarzdzania projektami oraz penienia funkcji inyniera kontraktu warunek powyszy stanowi czstokro barier która uniemoliwia zoenie ofert w postpowaniu.
Dla tego typu specjalistycznych usug czasokres wiadczenia tych usug powinien zosta wyduony. Moe bowiem okaza si, e w cigu
ostatnich trzech lat nie projektowano adnego podobnego obiektu do objtego przedmiotem zamó-
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Dowiadczenia w stosowaniu
ustawy prawo zmówie
publicznych z perspektywy
wykonawcy
Gra y na Sze li ga Dy rek tor ds. Mar ke tin gu Ka to wic kie
Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego
Podstawow tez przewijajc si w toku dyskusji odnonie obecnego i przyszego ksztatu ustawy Prawo zamówie publicznych jest uproszczenie regulacji zawartych w ustawie. Jest to teza rozpowszechniona, spójna z tezami zgaszanymi dla
innych obszarów prawa, tyle chwytna co populistyczna. Teza taka pojawia si take w stosunku
do innych obszarów prawa. Uproszczenia wprowadzone ostatni nowelizacj nie zawsze jednak prowadz do celu jakiego oczekiway rzesze stosujcych ustaw – jasnoci i przejrzystoci zasad oraz
przewidywalnoci rozstrzygni.
Idea prosta ustawa- prosta praktyka stosowania – niski koszt obsugi procesów przetargowychzadowolenie uczestników procesu, w przypadku
ostatniej nowelizacji ustawy i utworzenia jej cakowitego ksztatu nie znalaza zastosowania.
Wedug analizy Wykonawcy, który przed podjciem decyzji, w którym przetargu uczestniczy, czyli wedug analizy prowadzonej przez podmiot stale ledzcy stosowane warunki ksztatuje si przekonanie, e Zamawiajcemu pozostawiono du dowolno w interpretacji i zastosowaniu wytycznych wskazanych ustaw do okrelenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co nie jest jednoznaczne z oczekiwaniem rozwiza liberalnych acz równych dla obu podmiotów stosujcych ustaw.
Pojawia si wraenie, e Zamawiajcych potraktowano jako wysoce biegych w stosowaniu
prawa i z tej racji pozostawiono dowolno w nastpujcych obszarach ksztatowania warunków
przetargu:
Ustalenie warunków umownych
Dowiadczenia Wykonawcy w próbach zmiany warunków umownych zawartych w SIWZ
wskazuj na porak –odpowiedzi: „Zamawiajcy nie widzi potrzeby…”, Zamawiajcy nie wyraa zgody…”, „Zamawiajcy utrzymuje tre….” pojawiaj si najczciej, nawet przy wykazaniu im
wad prawnych umów. Wszelkie sugestie chocia
w czci wyrównujce pozycj Zamawiajcego
i Wykonawcy najczciej spotykaj si z odmow ich przyjcia. Czsto równie stosowane warunki umów wedug Fibic s tak modyfikowane,
e nie pozostaje to w jakiejkolwiek relacji z ide
umowy równej dla obu stron. Brak moliwoci negocjacji wypacza ide nazwy „umowa”.

Ustalenie szczegóowoci wymaga
w zakresie zdolnoci technicznej,
ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy bior udzia w przetargach ogaszanych przez róne instytucje. Podmioty te ustalaj
przetargi wedug regu ustawy- w ogóle ale wedug
wasnych wymaga- w szczególe. Wymagania te s
dowolnie ksztatowane. Czsto odnosi si wraenie,
e Zamawiajcy opisuje wrcz wymagania wg
wzoru, który ju istnieje. W ocenie Wykonawcy wymagania winny zosta dostosowane do skali zadania uksztatowanie ich winno pozosta pod autentyczn kontrol. Kolejnym przykadem jest ograniczenie konkurencji i dostpu do rynku mniejszych
firm poprzez okrelanie kryteriów oceny wniosków,
w przypadku procedury ograniczonej. Okrela si
bowiem jako kryterium wyboru wycznie wysoko
przychodów ze sprzeday. Nawet moliwo wizania si w konsorcja, czsto nie wystarcza aby dorówna wielkim zagranicznym koncernom, których
przychody sigaj miliardów zotych. Tym samym
lista firm zakwalifikowanych do postpowa (w iloci 5-7) jest cigle identyczna, prawie niezmienna.
Moliwo zatrzymywania wadium
na podstawie art. 46 ust. 4a
– przepis wprowadzony celem zapobiegania
zmowom cenowym.
Obecna praktyka powoduje due niebezpieczestwo zatrzymywania przez Zamawiajcych wadiów
z nie zawsze uzasadnionych, czasem bahych przyczyn. Dotyczy to w szczególnoci sytuacji gdy oferta zajmuje nisz lokat a pomimo tego wymaga pracochonnych uzupenie i wyjanie. Wadium zostaje zatrzymane, natomiast jego odzyskanie przez Wykonawc jest ju spraw duo bardziej skomplikowan, poniewa coraz czciej KIO odmawia orzekania w podobnych sprawach, argumentujc, e nie jest
to rozstrzygnicie w zakresie najkorzystniejszej ceny. Procesy w sdach powszechnych przeduaj si.
Ograniczane terminu udzielania
wyjanie w trakcie okresu
przeznaczonego na opracowanie
oferty – art. 38 ust. 1.
W przypadkach duych, skomplikowanych zamówie, Wykonawca czsto nie jest w stanie

42 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne

w peni zaznajomi si z dokumentacja przetargow. Przedstawiane przez Zamawiajcych dokumentacje, w wielu przypadkach, zawieraj duo niecisoci, wrcz bdów. W takich przypadkach Zamawiajcy decyduj si na przeduenie
terminu skadania ofert. Pomimo przeduenia terminu skadania oferty czas na zadawanie skutecznych pyta nie zostaje jednak zmieniony.
Wszystkie te elementy decyduj o przewaajcej pozycji Zamawiajcego, dyktujcego bezwzgldnie warunki udziau w postpowaniu, ksztatujcego procedury przetargowe z zaoeniem
ograniczonych moliwoci i praw Wykonawcy.
Wskaza take naley, e tak pozycj potwierdza
nieprzewidywalne orzecznictwo prezentowane
przez Krajowa Izb Odwoawcz. Te praktyki powoduj, e Prawo zamówie publicznych „yje” na kilku paszczyznach:
 Jako literalny odczyt ustawy i rozporzdze, z uwzgldnieniem celu jaki regulacje
te miay speni.
 Jako prawo rozstrzygnite w wyniku orzecznictwa.
 Jako prawo odczytane przez poradnictwo
i szkolenia, odbierane jako domniemane.
Jeli dooy do tego model prawa utworzony
przez sdownictwo to okazuje si, ze w najlepszej
wierze dziaania legalnego z punktu widzenia Wykonawcy czasem nie wiadomo jak uczestniczy
w przetargu by by pewnym rezultatu lub cho nie
ponie strat.
Przedstawione uwagi wynikaj z obserwacji
i dowiadcze udziau w postpowaniach przetargowych. Jest to obserwacja procesu ze strony Wykonawcy. Interesujce jest natomiast skonfrontowanie spostrzee obu stron. I tego wanie oczekuje si od Urzdu Zamówie Publicznych.
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O prawie do odwoa
raz jeszcze

An na Pie cho ta -Szcze pa ska jest praw ni kiem, tre ne rem
i konsultantem zajmujcym si tematyk zamówie publicznych.
Byy arbiter z listy Prezesa UZP
Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówie
Publicznych (Pzp) która wesza w ycie
w padzierniku 2008r. istotnie ograniczya wykonawcom ubiegajcym si o zamówienia publiczne na roboty budowlane
o wartoci poniej tzw. progów unijnych
moliwo korzystania ze rodka ochrony prawnej jakim jest odwoanie. Po okresie blisko dwóch lat funkcjonowania znowelizowanych przepisów czas przyjrze
si ponownie regulacjom ustawowym
i oceni czy zmiany byy zasadne i jak
wpyny na funkcjonowanie rynku w segmencie robót budowlanych.
Przypomnijmy i nowelizacja ustawy
Pzp z padziernika 2008 r. wprowadzia
rozwizanie i odwoanie od czynnoci podejmowanych przez zamawiajcych lub
zaniecha wymaganych ustawowo czynnoci, przysuguje wycznie w czterech
enumeratywnie wskazanych w przepisach przypadkach tj.:
1. wyboru trybu negocjacji bez ogoszenia, zamówienia z wolnej rki lub zapytania o cen;
2. opisu sposobu dokonywania oceny
speniania warunków udziau w postpowaniu
3. wykluczenia odwoujcego z postpowania o udzielenie zamówienia;
4. odrzucenia oferty odwoujcego.
Dla uczestników postpowa o zamówienia publiczne na roboty budowlane
w praktyce oznacza to i dopiero w sytuacji gdy szacunkowa warto zamówienia
prze kro czy 4 845 000 eu ro 1 czy li
a 18 599 955 PLN mog oni skada odwoania na wszystkie czynnoci podjte
przez zamawiajcego lub zaniechania
takich czynnoci.

Jak nie trudno sobie uzmysowi przewaajca wikszo postpowa o zamówienia publiczne na roboty budowlane nie
przekracza wartoci 4 845 000euro, co tym
samym oznacza i w tych postpowaniach
wykonawcy nie mog skada odwoa
w innych przypadkach ni cztery wskazane powyej.
W sytuacji wic gdy zamawiajcy dopuszcza si narusze ustawy Pzp dotyczcych przykadowo:
a. zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia gdzie przedmiot zamówienia opisany jest w sposób który powoduje e dany wykonawca nie moe wzi
udziau w postpowaniu (przedmiot zamówienia jest tak opisany e moe by wykonany wycznie z uyciem materiaów
których dystrybutor wspópracuje z konkurencyjnym podmiotem na zasadzie wycznoci);

b. kryteriów oceny ofert gdzie wprowadzono jako kryterium oceny warunki dotyczce waciwoci wykonawcy (np.
ilo posiadanych wczeniejszych realizacji) lub wprowadzono kryteria niemierzalne, uznaniowe (np. walory estetyczne
zalene od decyzji i uznania komisji przetargowej bez okrelenia metodologii punktacji)

Liczba opublikowanych ogosze w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009

Rodzaj ogoszenia

Miejsce publikacji

RAZEM

BZP

TED

O zamówieniu

148 904

14 180

163 084

O udzieleniu zamówienia

177 599

19 094

196 693

O konkursie

119

45

164

O wynikach konkursu

95

69

164

26 592

7 296*

33 888

14

23

37

-

433

433

353 323

41 140

394 463

O zmianie ogoszenia
O koncesji na usugi\roboty
budowlane
Informacyjne o planowanych zamówieniach
Razem

* – ogoszenia dotyczce dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania
ródo: Informator Urzdu Zamówie Publicznych Nr 1, stycze 2010 r.
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c. wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej z naruszeniem przepisów
d. braku odpowiedzi na pytania wykonawców lub udzielania odpowiedzi z naruszeniem ustawowych terminów
wykonawcy wobec takich narusze
ustawy s w praktyce bezradni.
Zgodnie z danymi opublikowanymi
przez Urzd Za mó wie Pu blicz nych
w okresie:
od 01.01.2009 do 31.12.2009 w Biuletynie Zamówie Publicznych, a wic
w publikatorze waciwym dla ogosze
o zamówieniach publicznych poniej progów unijnych opublikowano 148 904
ogosze o zamówieniu. Podczas gdy
w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej,
a wic publikatorze waciwym dla ogosze o przetargach unijnych zamieszczono zaledwie 14 180 ogosze.2
Jednoczenie z ogólnej liczby postpowa na roboty budowlane, usugi oraz
dostawy 35,18% ogosze dotyczyo robót budowlanych.
Z powyszych danych wynika i przewaajca wikszo przetargów na roboty budowlane to przetargi które nie przekraczaj wartoci progów unijnych. W postpowaniach tych wykonawcy maj wic znacznie
ograniczon moliwo poddania kontroli
decyzji zamawiajcych instytucji zewntrznej jak jest Krajowa Izba Odwoawcza
(KIO).
W chwili obecnej wydaje si naley powróci do pytania czy utrzymywanie powyszego ograniczenia w korzystaniu
przez wykonawców ze rodków ochrony
prawnej w przetargach poniej progów
unijnych jest nadal uzasadnione. Jeli signiemy do uzasadnienia nowelizacji ustawy opracowanego przez Urzd Zamówie
Publicznych który by inicjatorem wprowadzonych w roku 2008 ogranicze w prawie do odwoania, to wynika z niego i
przesank zmian bya wystpujca wówczas potrzeba usprawnienia przebiegu
procedur udzielania zamówie publicznych.
W chwili obecnej gdy kolejne nowelizacje ustawy wprowadziy dodatkowe
zmiany w postaci:
1. likwidacji instytucji protestu jaki wczeniej obligatoryjnie poprzedza odwoanie;
2. jednoosobowe skady orzekajce
Krajowej Izby Odwoawczej;
3. podniesienie wartoci wpisu od skargi do sdu powszechnego3;
zasadnym byoby podjcie dyskusji
nad przywróceniem w szerszym zakresie
prawa do odwoania w postpowaniach
na roboty budowlane. Tym bardziej i ak-

tualnie redni oczekiwania na wydanie wyroku przez KIO uleg znaczcemu skróceniu i wedug danych opublikowanych
przez Urzd Za mó wie Pu blicz nych
w miesicu lipcu 2010 r. wyniós zaledwie 12 dni!4.
W postpowaniach których przedmiotem s usugi lub dostawy pene prawo
do odwoania przysuguje wykonawcom
ju wówczas gdy warto tych postpowa si ga war to ci 125 000 eu ro
lub 193 000 euro w zalenoci od statusu prawnego zamawiajcego.
Istotna jest równie okoliczno i dyrektywy unijne nie nakazuj ustawodawcom wprowadzenia ogranicze w prawie
do odwoania w postpowaniach poniej
wartoci unijnych, a wic zmiana w tym zakresie nie naruszaaby dyrektyw unijnych.
Informacje napywajce od wykonawców wskazuj i niestety w szeregu postpowaniach dochodzi do istotnych nieprawidowoci które rzutuj na wynik danego postpowania. Jeeli zamawiajcy
wybiera ofert nieprawidow ale jednoczenie nie odrzuca adnej z innych
ofert, to w takiej sytuacji wykonawcy s
bezradni. Pozostaje jedynie drog powiadamiania instytucji kontrolnych, co jednak
nie wstrzymuje podpisania umowy i realizacji zamówienia z wykonawc który nie
powinien zosta wybrany wedug zasad
Pzp. Wydaje si i dla uzdrowienia sytuacji na rynku naleaoby umoliwi poddanie kontroli KIO decyzji zamawiajcych
w znacznie szerszym zakresie ni obecnie. Czy naley obawia si ponownego
zalewu odwoaniami KIO? Na to pytanie
wprawdzie nie mona w chwili obecnej odpowiedzie, ale naley pamita i kady wykonawca jest podmiotem gospodarczym który liczy rodki jakie wydatkuje,
a koszty odwoania istotnie wzrosy. Ponadto KIO pozbawiona zostaa moliwoci uniewaniania postpowa oraz wprowadzono regulacj i izba uwzgldnia odwoanie tylko wówczas, jeeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miao
wpyw lub moe mie istotny wpyw
na wynik postpowania. Nie kade wic
naruszenie przepisów którego dopuci si
zamawiajcy skutkuje uwzgldnieniem
odwoania i to powinno wstrzymywa wykonawców od pochopnego korzystania
z uprawnie ustawowych. Pozostaje mie
tylko nadziej i ustawodawca zwróci
uwag na problem z jakim boryka si brana budowlana i znajdzie jego rozwizanie
w kolejnej nowelizacji Pzp.
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Zgodnie z Rozporzdzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów,
od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Dz. U. Nr 224
poz. 1795
2
Informator Urzdu Zamówie Publicznych
Nr 1, stycze 2010 r.
3
Zgodnie z Ustaw z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówie publicznych oraz ustawy o kosztach sdowych
w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 206,
poz. 1591), od skargi na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoawczej przy Prezesie Urzdu Zamówie Publicznych pobiera si opat sta w wysokoci piciokrotnoci wpisu wniesionego od odwoania w sprawie, której dotyczy
skarga. Jeeli skarga dotyczy czynnoci
w postpowaniu o udzielnie zamówienia publicznego podjtych po otwarciu ofert, pobiera si opat stosunkow w wysokoci 5%
wartoci przedmiotu zamówienia w postpowaniu którego skarga dotyczy, jednak nie wicej ni 5 000 000 zotych.
4
ródo: dane opublikowane na stronie internetowej Urzdu Zamówie Publicznych, Informacja dotyczca odwoa wniesionych w
postpowania o udzielenie zamówienia publicznego wszcztych od 29 stycznia 2010r.
stan na dzie 31 lipca 2010 r.
1
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Cena raco niska
a czyn nieuczciwej
konkurencji

dr Wodzimierz Dzieranowski – ekspert Grupy Doradczej
Senna Sp. z o.o. w Warszawie
Ustawa Pzp zawiera dwie bardzo podobne
przesanki odrzucania ofert. Jedn z nich jest zoenie oferty stanowicej czyn nieuczciwej konkurencji, którym jest midzy innymi sprzeda towarów lub usug (w tym robót budowlanych) poniej
kosztów wasnych, a drug zoenie oferty z raco nisk cen.
Fakt zaproponowania ceny poniej kosztów
(czyn nieuczciwej konkurencji) ustala si poprzez
porównanie ulegaj wycznie koszty ponoszone
przez wykonawc do ceny jego oferty – cena wysza lub równa kosztom wytworzenia (zakupu) nie
bdzie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
Ceny oferowane przez konkurentów, przecitne
ceny na rynku nie maj znaczenia. Nie moe by
równie przesank do uznania za czyn nieuczciwej konkurencji sprzeda poniej kosztów
które ponosi dla uzyskania towaru konkurent zarzucajcy taki czyn.
Fakt zastosowania raco niskiej ceny porównanie dokonywane jest wobec przedmiotu zamówienia tj. jego wartoci rynkowej. Fakt uzyskiwania lub nie uzyskania zysku przez wykonawc nie
ma znaczenia przesdzajcego. Jednak w ocenie KIO udowodnienie zysku wystarcza dla
uznania, e cena jest uczciwa. KIO nie podejmuje prób oceny czy zysk nie zosta uzyskany przez
wy ko naw c przy jed no cze snym na ra e niu
na straty swoich kooperantów lub podwykonawców i zaoferowanie w zwizku z tym ceny powyej kosztów zakupu, lecz jednoczenie raco odbiegajcej od warunków rynkowych. I to bd
taka okoliczno winna skutkowa zastosowaniem przesanki o cenie raco niskiej do odrzucenia oferty.
Ustawa nie precyzuje jednak pojcia raco niskiej ceny. Definicji brak równie dyrektywach.
Orzecznictwo wskazuje jednak e chodzi o ofert z cen niewiarygodnie nisk, znaczco odbiegajc od cen rynkowych.
Zamawiajcy ma obowizek a nie prawo wyjani wszelkie wtpliwoci co do ceny. Jeli tego nie uczyni – wykonawcy mog tego da skadajc odwoanie. Niestety kosztowne. Wpis wynosi bowiem od 10 do 20 tys z w zalenoci
od wartoci robót budowlanych. Warto wic pamita, e w odwoaniu nie powinno by tylko zarzutu e cena konkurencji jest raco niska.
Wówczas bowiem na wnoszcym odwoanie b-

dzie zgodnie z prawem spoczywa obowizek
przedstawienia dowodów. Zarzut powinien wic
dotyczy, przede wszystkim tego, e zamawiajcy nie wyjani ceny budzcej wtpliwoci co do jej
rzetelnego obliczenia. Wówczas dowód nie skierowania proby o wyjanienie jest niezmiernie atwy bo wynika z dokumentacji postpowania. Za to
zamawiajcy bdzie musia udowodni, e cena
nie budzia wtpliwoci, std nie podj czynnoci jej wyjanienia. W praktyce prawidowo tej
ceny bdzie wówczas wyjania wykonawca który j zoy (przystpujcy do odwoania po stronie zamawiajcego). Uczyni to metodami, które
zastosowaaby gdyby zamawiajcy zgodnie
z art. 90 wezwa go do wyjanie.
Zamawiajcy oceniajc czy nie ma do czynienia z cen raco nisk, powinien cen zaproponowan w ofercie w pierwszej kolejnoci odnie
do ustalonej przez siebie wartoci zamówienia,
uwzgldniajc rónic spowodowan zawarciem
w cenie kwoty podatku VAT. Jeeli jednak cena
oferty nie odbiega co prawda od wartoci zamówienia ustalonej przez zamawiajcego, ale jednoczenie raco odbiega od cen innych ofert, zamawiajcy winien ustali, czy warto zamówienia zostaa ustalona prawidowo. W przypadku
spostrzeenia uchybie i braku naleytej starannoci, warto ta nie moe by punktem odniesienia do weryfikowania rynkowego charakteru cen
podawanych w ofertach. W takiej sytuacji pozostaje porównanie cen pomidzy zoonymi ofertami, które dotycz tego samego przedmiotu zamówienia, które stanowi element rynku lub porównanie do cen rynkowych.
Nie moe by uznane za cen raco nisk zoenie oferty w której jaki element wiadczenia
ceny znaczco odbiegajcej od cen rynkowych,
a nawet ceny nierealnej. Jeli wielko taka zostaje nastpnie skompensowana cenami za inne
elementy wiadczenia i w caoci cena nie nabiera charakteru rac niskiego zamawiajcy nie powinien ingerowa w zasady przeprowadzania kalkulacji wewntrznej (w obrbie przedmiotu zamówienia) dokonanej przez wykonawc. wystpieniu czynu nieuczciwej konkurencji poprzez oferowanie cen nienormalnie niskich nie moe decydowa uznaniowo ustalony przez zamawiajcego au to ma tyzm czyn no ci. ETS w wy ro ku
(C – 103/88 Costanzo), wskaza, na taki zakaz

twierdzc, e wykonawca musi mie moliwo
zoenia dodatkowych wyjanie, a dopiero
po ich zweryfikowaniu zamawiajcy moe podj
decyzj czy podejrzenie nieuczciwego i nierynkowego zanienia ceny rzeczywicie miao miejsce.
ETS w sprawach poczonych C 147/06 i C
148/06 SECAP SpA, wskaza, e prawo woskie zgodnie z którym do ofert naley doczy
w momencie ich skadania wyjanienia dotyczce najwaniejszych pozycji cenowych wskazanych
w ogoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu, które razem stanowi kwot równ co najmniej 75%
wartoci podstawowej zamówienia, a kto nie
doczy lub doczy niewystarczajce jest automatycznie wykluczany jest niezgodne z Traktatem.
Wskaza jednak e regulacje takie mogyby by
stosowane gdy roboty nie maj wpywu na rynek
UE. Mona wic by je przyj do robót o mniejszej wartoci.
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O kilku problemach
zwizanych
z przetargiem ograniczonym

dr Jacek Kaczmarczyk
W artykule poruszonych zostao kilka zagadnie zwizanych z udzielaniem zamówie publicznych w trybie przetargu ograniczonego
po uchwalonej w dniu 5 listopada 2009 r. nowelizacji ustawy – Prawo zamówie publicznych. Artyku jest take pretekstem do poruszenia kilku problemów pojawiajcych si
przy stosowaniu nowego przepisu art. 26
ust. 2b ustawy.
Przetarg ograniczony jest trybem rzadziej
stosowanym ni przetarg nieograniczony,
w szczególnoci gdy warto zamówienia jest
mniejsza ni tzw. próg unijny, co w przypadku robót budowlanych oznacza, e warto ta
jest mniejsza od kwoty 18 599 995 z (kwota
obowizujca od dnia 1 stycznia 2010 r.).
Postpowanie o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu ograniczonego jest postpowaniem, które moemy nazwa, chocia
ustawa nie posuguje si tym pojciem, dwuetapowym. W pierwszym etapie wykonawcy
skadaj wnioski o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu, przy czym wniosek moe zoy kady zainteresowany wykonawca. Na podstawie zoonych wraz z wnioskiem owiadcze
i dokumentów zamawiajcy dokonuje oceny
speniania przez wykonawców warunków
udziau w postpowaniu, a take kwalifikuje wykonawców, w liczbie wskazanej w ogoszeniu,
do drugiego etapu postpowania. Drugi etap
to zoenie ofert, ich badanie i ocena, a w konsekwencji wybór najkorzystniejszej oferty.
Wybór wykonawców do drugiego etapu postpowania nie moe by arbitralny, uznaniowy, lecz powinien by oparty o obiektywne
kryteria. Zamawiajcy zaprasza do skadania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwysze oceny speniania warunków udziau w postpowaniu. Oznacza to, e zamawiajcy obowizany jest kademu wykonawcy
przypisa „ocen” speniania warunków,
zgodnie ze znaczeniami warunków udziau
w postpowaniu okrelonymi w ogoszeniu
o zamówieniu oraz w sposób, którego opis
take powinien by zawarty w ogoszeniu
o zamówieniu. Naoony na zamawiajcego

obowizek zawarcia w ogoszeniu o zamówieniu (w trybie przetargu ograniczonego)
opisu sposobu dokonywania oceny speniania warunków udziau w postpowaniu oznacza nie tylko, jak np. w przetargu nieograniczonym, opis tego sposobu z punktu widzenia kwalifikacji wykonawcy pod ktem oceny „wykaza” – „nie wykaza” (spenianie warunków), ale równie opis sposobu przyporzd ko wa nia wy ko naw cy, któ ry wy ka za
spenianie warunków udziau w postpowaniu, liczby punktów z tytuu speniania warunków lub, gdy tylko jednemu warunkowi jest
przypisane znaczenie, opis sposobu klasyfikacji wykonawców wedug okrelonego
przez zamawiajcego parametru. W ten
sposób zamawiajcy tworzy ranking wykonawców i kwalifikuje do drugiego etapu postpowania tych wykonawców, którzy znaleli
si na najwyszych miejscach w rankingu,
w liczbie okrelonej w ogoszeniu.
Postpowanie o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu ograniczonego jest czasowo dusze ni w trybie przetargu nieograniczonego. Zakadajc najkrótsze moliwe
ustawowe terminy oraz „bezproblemowe”
przeprowadzenie postpowania, jeeli warto
zamówienia jest równa lub przekracza próg
unijny, to przetarg nieograniczony trwa 40 dni,
podczas gdy przetarg ograniczony co najmniej 70 dni, a jeeli warto zamówienia jest
mniejsza ni próg unijny, a przedmiotem zamówienia s roboty budowlane, to przetarg
nieograniczony trwa 14 dniu, podczas gdy
przetarg ograniczony co najmniej 21 dni. Zatem z punktu widzenia sprawnoci przeprowadzenia postpowania, przetarg nieograniczony zawsze bdzie „gór” nad przetargiem
ograniczonym, a wic ten element nie bdzie
zachca zamawiajcych do wyboru trybu
przetargu ograniczonego.
Przetarg ograniczony jest najczciej stosowany wówczas, gdy zamawiajcy spodziewa si duej liczby ofert i chce liczb zoonych ofert ograniczy. Ale take wtedy, gdy
liczba potencjalnych wykonawców zaintere-
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sowanych uzyskaniem zamówienia nie bdzie zbyt wielka, ale z du doz prawdopodobiestwa nie mniejsza ni 5, celowe moe by przeprowadzenie przetargu ograniczonego. Dotyczy to sytuacji, gdy zamawiajcy
chce otrzyma oferty od wykonawców, którzy nie tylko speniaj warunki udziau w postpowaniu, lecz którzy s najlepiej przygotowani do wykonania zamówienia, którzy
w najwyszym stopniu gwarantuj naleyte
wykonanie zamówienia, którzy, by posuy
si jzykiem ustawy, otrzymaj najwysze
oceny speniania warunków udziau w postpowaniu Rónica midzy dwoma przetargowymi trybami udzielenia zamówienia jest
oczywista. W przetargu nieograniczonym zamawiajcy nie ma adnego wpywy na to, kto
zoy oferty, a w konsekwencji nie ma adnego wpywu na to, któremu wykonawcy bdzie musia udzieli zamówienia, gdy jedynie kryteria oceny ofert bd o tym decydo-
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wa, o ile tylko wykonawca spenia warunki udziau w postpowaniu. Natomiast w przetargu ograniczonym zamawiajcy czsto
ma, a przynajmniej moe mie wpyw na to,
którzy z wykonawców ubiegajcych si
o udzielenie zamówienia bd dopuszczeni do zoenia oferty, a w konsekwencji
sporód ofert których wykonawców bdzie
wybiera ofert najkorzystniejsz.
Nowelizacja ustawy przyniosa na tyle istotne zmiany, e pod znakiem zapytania mona
postawi celowo stosowania przetargu
ograniczonego w sytuacji, gdy intencj zamawiajcego jest wyselekcjonowanie wykonawców dajcych moliwie najwiksz gwarancj
naleytego wykonania zamówienia. Statystyki pokazuj, e wskanik liczby wszcztych
postpowa w trybie przetargu ograniczonego do liczby wszystkich wszcztych postpowa w trybach przetargowych znaczco spada w kolejnych kwartaach roku 2010 w stosunku do odpowiednich kwartaów roku 2009,
by w trzecim kwartale 2010 r. osign zaledwie 57% wartoci w stosunku do trzeciego
kwartau 2009 r., gdy warto zamówienia jest
mniejsza ni próg unijny, oraz 65% w przypadku zamówie o wartociach równych lub
przekraczajcych próg unijny. Wyrany spadek wskanika nastpi po wejciu w ycie nowelizacji ustawy, a zatem w nowelizacji, jak si
wydaje, naley upatrywa przyczyny „spadku
popularnoci” przetargu ograniczonego.
Przepisy dotyczce przetargu ograniczonego nie ulegy istotnym zmianom. Zmieniy si
natomiast przepisy dotyczce warunków
udziau w postpowaniu oraz, w sposób bardzo istotny, przepisy dotyczce moliwoci wykazywania przez wykonawców speniania
warunków.
Art. 22 ust. 1 po nowelizacji ma brzmienie:
„O udzielenie zamówienia mog ubiega si
wykonawcy, którzy speniaj warunki, dotyczce:
posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
posiadania wiedzy i dowiadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjaem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej”.
Chocia przepis nie wprowadza adnych
nowych cech podmiotowych wykonawcy
w sto sun ku do za war tych w prze pi sie
przed nowelizacj, to ma zasadnicze znaczenie po poczeniu go z innym przepisem, przepisem art. 26 ust. 2b.
Przed nowelizacj ustawy wykonawca
niekoniecznie musia dysponowa zasobami w zakresie potencjau technicznego oraz
osób zdolnych do wykonania zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3) w chwili zoenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziau
w postpowaniu. Dla wykazania speniania
okrelonego w tym zakresie warunku wystarczajce byo, gdy przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia mu tych zasobów, co wprost byo za-

pisane w art. 22 ust. 1 pkt 2 przed noweliza cj: „O udzie le nie za mó wie nia mo g
ubiega si wykonawcy, którzy (…) dysponuj potencjaem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawi pisemne zobowizanie innych
podmiotów do udostpnienia potencjau
technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia”.
W zakresie dysponowania zasobami innych
podmiotów nowelizacja okrelia nowe zasoby innych podmiotów, na których wykonawca moe polega. Tymi nowymi zasobami s
zasoby finansowe oraz, co jest rozwizaniem
niemal rewolucyjnym, zasoby w postaci wiedzy i dowiadczenia, zgodnie z przepisem
art. 26 ust. 2b:
„Wykonawca moe polega na wiedzy
i dowiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni
zamawiajcemu, i bdzie dysponowa zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia,
w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia”.
Przepis powyszy jest wdroeniem do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych dotyczcych zamówie publicznych: art. 47
ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE „Wykonawca
moe, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polega
na zdolnociach innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego czcych go z nimi powiza. Musi on w takiej sytuacji udowodni instytucji zamawiajcej, i bdzie
dysponowa niezbdnymi zasobami, np.
przedstawiajc w tym celu stosowne zobowizanie takich podmiotów”, oraz art. 48 ust. 3:
„Wykonawca moe, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polega na zdolnociach innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego
czcych go z nimi powiza. Musi on w takiej sytuacji dowie instytucji zamawiajcej,
i bdzie dysponowa zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, na przykad
przedstawiajc w tym celu zobowizanie
tych podmiotów do oddana mu do dyspozycji niezbdnych zasobów”.
Jak wolno przypuszcza, to wanie przepis art. 26 ust. 2b jest odpowiedzialny za istotne zmniejszenie zainteresowania zamawiajcych udzielaniem zamówie w trybie przetargu ograniczonego. Jeeli powodem, dla którego zamawiajcy decyduje si udzieli zamówienia w tym trybie jest ch wyselekcjonowania wykonawców, dajcych potencjalnie najwiksz gwarancj naleytego wykonania zamówienia, to problemem, przed którym stoi zamawiajcy, jest okrelenie takich warunków
udziau w postpowaniu, które bd rzeczywicie suy selekcji wykonawców, a take
opisanie sposobu dokonywania oceny spe-

niania tych warunków, co cznie mona nazwa okreleniem sposobu kwalifikacji wykonawców do drugiego etapu postpowania.
Przed nowelizacj ustawy, w przypadku robót budowlanych, warunkami sucymi kwalifikacji wykonawców do drugiego etapu postpowania byy warunki zwizanie wprost
z wiedz i dowiadczeniem, co jest jak najbardziej zrozumiae, wprost oczywiste. Praktycznie nigdy nie byy stosowane warunki zwizane z potencjaem technicznym i osobowym,
gdy byo to bezcelowe – skoro bowiem wykonawca móg polega na „obcym” potencjale technicznym, a take na osobach zdolnych
do wykonania zamówienia „uyczonych” mu
przez inne podmioty, co de facto oznaczao,
e móg mie „zerowy” wasny potencja
techniczny i nie dysponowa ani jedn osob zdoln do wykonania zamówienia, to
przyjmowanie warunków dotyczcych tych
cech wykonawcy jako podstawy kwalifikacji
wykonawców do drugiego etapu postpowania sprowadzaoby si raczej do kwalifikacji
wykonawców na podstawie ich zdolnoci organizacyjnych w „zorganizowaniu sobie” stosownych zobowiza innych podmiotów,
a nie wiadczyoby o ich potencjale technicznym i osobowym.
Istotne pytanie brzmi: skoro wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu innych
podmiotów, to czy posuenie si warunkiem dotyczcym wiedzy i dowiadczenia wykonawcy, jeeli zamawiajcy chce zakwalifikowa do drugiego etapu postpowania wykonawców istotnie najlepiej przygotowanych
do wykonania robót, ma jakikolwiek sens? Czy
nie jest tak, jak w przypadku warunków dotyczcych potencjau technicznego i osobowego, e ocena wykonawców sprowadza si
bdzie de facto do oceny zdolnoci wykonawcy w znalezieniu podmiotów, które „udostpni” mu swoj wiedz i dowiadczenie, czyli
w praktyce udostpni jakie zobowizania
oraz odpowiedni liczb referencji (lub innych
dokumentów potwierdzajcych, e roboty
zostay wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone)?
W aktualnej sytuacji prawnej wykonawca,
który nie ma adnego dowiadczenia w wykonywaniu robót budowlanych, nie dysponuje adnym sprztem, osobami posiadajcymi uprawnienia budowlane ani zasobami finansowymi, moe skutecznie ubiega si o zamówienie, jeeli tylko znajdzie podmioty, które zobowi si do udostpnienia mu wymaganego sprztu, znajdzie osoby posiadajce
wymagane uprawnienia oraz przedsibiorców,
którzy udostpni mu swe zasoby wiedzy i dowiadczenia w zakresie robót budowlanych
oraz podmiot, który posiada wymagan zdolno kredytow i który zobowie si udzieli wykonawcy poyczki w wymaganej wysokoci. Wykonawca taki moe zoy ofert (za
w przetargu ograniczonym wniosek, a po zaproszeniu go do zoenia oferty, take ofert),
która moe by ofert najkorzystniejsz.
Spektakularnym przykadem takiej sytuacji by
przetarg ograniczony na dostaw 10 000 stacji roboczych, w którym szeciu sporód
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czternastu wykonawców, którzy zoyli wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, powoao si na wiedz i dowiadczenie
dokadnie tych samych 11 podmiotów, które
zoyy zobowizania o treci, jak w art. 26
ust. 2b, a wykonawcy zaczyli referencje wystawione dla tych podmiotów. Piciu sporód
nich zostao zaproszonych do skadania ofert.
Poniewa kilku innych wykonawców zoyo
odwoania, w sprawie wypowiedziaa si Krajowa Izba Odwoawcza w dwóch wyrokach,
z dnia 23 lipca 2010 r. (sygn. akt KIO 1448/10,
KIO 1450/10, KIO 1451/10 oraz z dnia 26 lipca 2010 r. KIO 1452/10, KIO 1453/10,
KIO 1454/10), stwierdzajc, e „Skorzystanie
z przysugujcego wykonawcom prawa nie
moe stanowi o niewanoci czynnoci
prawnej na podstawie art. 58 kc, nie stanowi
take – wbrew twierdzeniom odwoujcego
(…) – o naruszeniu zasad wspóycia spoecznego (…)”. Izba stana take na stanowisku,
e „dla dopuszczalnoci zastosowania art. 26
ust. 2b ustawy nie jest konieczne, aby podmiot udostpniajcy swoje dowiadczenie
na zasadach okrelonych tym przepisem, bra
udzia w realizacji zamówienia jako podwykonawca”, gdy uczestnictwo to „moe mie dowoln, dozwolon prawem form (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje)”.
W przypadku robót budowlanych trudno
wyobrazi sobie by wykonawca, który sam nie
ma dowiadczenia w wykonywaniu robót budowlanych, lecz powouje si wycznie na dowiadczenie innego podmiotu, wykonywa te
roboty bez czynnego udziau owego podmiotu jako podwykonawcy. Jak si jednak okazuje, Krajowa Izba Odwoawcza widzi tak moliwo. W wyroku z dnia 9 lipca 2010 r. (sygn.
akt KIO 1265/10) Izba stwierdzia, e „Dysponowanie nimi [tj. zasobami w postaci wiedzy
i dowiadczenia – przyp. JK] to potencjalna
moliwo skorzystania z przedsibiorstwa podmiotu trzeciego na zasadzie uycia go do wykonania caoci bd czci robót, jak te uycia know-how tego przedsibiorstwa w sposób
poredni – poprzez czuwanie w toku realizacji zamówienia przez to przedsibiorstwo
nad prawidowoci stosowanych w danym
przypadku technik budowlanych, uycia okrelonych materiaów, przyjcia okrelonego
zaangaowania osobowego, czy te technicznego przedsibiorstwa itp.”. Podobnie
Izba uznaa w wyroku z dnia 16 lipca 2010 r.
(sygn. akt KIO 1399/10):, „oddanie wiedzy i dowiadczenia w tym zakresie moe odbywa si
zarówno na zasadzie podwykonawstwa, jak
i w inny sposób (konsultacje, doradztwo)”. Z kolei istotnie odmienne stanowisko zaja Izba
w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. (sygn. akt
KIO 890/10) stwierdzajc, i „art. 26 ust. 2b Pzp
w zakresie polegania na wiedzy i dowiadczeniu podmiotów trzecich ma zastosowanie tylko i wycznie przy jednoczesnym uczestnictwie podmiotu trzeciego przy realizacji czci
zamówienia w charakterze podwykonawcy”,
a take w innym wyroku z dnia 5 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO 1588/10,
KIO 1596/10), gdzie Izba uznaa, e „zobowizanie [podmiotu trzeciego – przyp. JK] o udo-

stpnieniu zasobów powinno zawiera wyrane nawizanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powysze uczestnictwo, w tej konkretnej sprawie, gdzie przedmiotem zamówienia s roboty budowlane,
musi by zwizane z osobistym udziaem
podmiotu w charakterze podwykonawcy”. We
wszystkich przypadkach przedmiotem zamówienia byy roboty budowlane. Na istotny element, tzw. handel referencjami, zwrócia uwag Izba w wyroku z dnia 14 lipca 2010 r. (sygn.
akt KIO 1333/10): „zobowizanie podmiotu trzeciego (…) do udostpnienia wycznie wiedzy
i dowiadczenia bez jednoczesnego wskazania sposobu korzystania w trakcie realizacji
przedmiotowego zamówienia z udostpnionych
zasobów jest niewystarczajce dla spenienia
warunku udziau w postpowaniu. Odmienne
stanowisko i zgoda na brak udziau w realizacji zamówienia podmiotu udostpniajcego wiedz i dowiadczenie, moe prowadzi do tzw.
„handlu referencjami” oraz stwarza sytuacje,
w której zamawiajcy dokona wyboru wykonawcy, który nie bdzie zdolny w sposób naleyty zrealizowa zamówienie publiczne”.
Wiedza i dowiadczenie, jako warunek
kwalifikacji wykonawców do drugiego etapu
postpowania jest, a przynajmniej powinien
by, warunkiem jak najbardziej naturalnym,
którego stosowanie powinno by niemal
oczywiste. Istotnie, tak byo przed nowelizacj ustawy. Po nowelizacji nie jest to ju oczywiste. Przeciwnie, jest to warunek, którego
w celu wyonienia wykonawców do drugiego
etapu postpowania zamawiajcy stosowa
raczej nie powinni, a jeeli ju go stosuj, to
w ograniczonym zakresie. W oparciu o ten warunek zamawiajcy nie wyoni bowiem wykonawców, na których im najbardziej zaley.
Czy zatem udzielanie zamówie w trybie przetargu ograniczonego ma jakikolwiek sens
w przypadku, gdy intencj zamawiajcego jest
zaproszenie do skadania ofert tych wykonawców, którzy daj najwiksz gwarancj naleytego wykonania zamówienia?
Nie dochodzioby do kwalifikacji do drugiego etapu przetargu ograniczonego wykonawców, którzy dysponuj wiedz i dowiadczeniem innego podmiotu, a sami nie maj adnego dowiadczenia, gdyby zamawiajcy posuyli si innym, lub przynajmniej dodatkowym
warunkiem udziau w postpowaniu, warunkiem, który dotyczyby takiej waciwoci podmiotowej, która nie byaby „zasobem” moliwym
do udostpnienia wykonawcy w myl przepisu art. 26 ust. 2b. „Zasobem”, który nie podlega udostpnieniu innemu podmiotowi, jest
sytuacja ekonomiczna podmiotu, co jest oczywiste, nadto sytuacja ekonomiczna nie zostaa wymieniona w art. 26 ust. 2b. Z kolei warunki udziau w postpowaniu mog dotyczy sytuacji ekonomicznej. „Sabi” (w sensie dowiadczenia) wykonawcy nie mieliby wikszych
szans na zakwalifikowania si do drugiego etapu przetargu, a udostpnienie („uyczenie”) referencji byoby bezcelowe. Warunek dotyczcy sytuacji ekonomicznej wykonawcy, jak
choby warunek posiadania odpowiedniego
przychodu netto ze sprzeday, majc na uwa-
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dze obowizujce przepisy, jest, jak si wydaje, znacznie lepszym warunkiem sucym
do wyboru ograniczonej liczby wykonawców ni
warunek dotyczcy dowiadczenia. Nie jest to
jednak z pewnoci warunek najlepszy, co wicej, mona powiedzie, e jest to warunek
w pewnym sensie zy, gdy praktycznie nie dopuszcza do ubiegania si o zamówienie mniejszych wykonawców. Czy istnieje zatem moliwo wyeliminowania tego stanu rzeczy, tj. „powrotu” do warunku wiedzy i dowiadczenia jako warunku kwalifikacji wykonawców do drugiego etapu przetargu ograniczonego?
Wydaje si, e nie. Przeszkod jest ustawowy obowizek przypisania znacze warunkom udziau w postpowaniu. Jeeli wykonawca moe polega na zasobach innych
podmiotów, to take moe polega na tych
zasobach wykazujc dowiadczenie, które
bdzie podstaw kwalifikacji, a przepis ustawy nie rozrónia dokonywania oceny pod ktem oceny „wykaza” – „nie wykaza” (spenianie warunku), od oceny dokonywanej
w celu wyonienia wykonawców do drugiego etapu postpowania. Jednak przepisy dyrektywy 2004/18/WE nie nakazuj przypisywa znacze warunkom udziau w postpowaniu. Co wicej, daj one moliwo wyboru ograniczonej liczby wykonawców w zasadzie przy zastosowaniu dowolnych, byleby
niedyskryminacyjnych kryteriów, co wprost
jest zapisane w art. 44 ust. 3 dyrektywy:
„W przypadku procedur ograniczonych (…)
instytucje zamawiajce mog ograniczy
liczb odpowiednich kandydatów, których zaprosz do zoenia ofert (…) o ile dostateczna liczba odpowiednich kandydatów jest
dostpna. Instytucje zamawiajce podaj
w ogoszeniu o zamówieniu obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria lub reguy,
które zamierzaj stosowa”. Wynika z tego,
e za ma wia j cy mo e okre li wa run ki
udziau w postpowaniu bez przypisywania
im jakichkolwiek znacze. Wykonawcy w celu wykazania speniania warunków, w tym warunku dotyczcego wiedzy i dowiadczenia,
mog polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b. Natomiast w celu kwalifikacji wykonawców
do drugiego etapu postpowania zamawiajcy moe zastosowa inne kryteria zwizane z dowiadczeniem, tyle e z dowiadczeniem wasnym wykonawcy. W ten sposób aden wykonawca, który spenia warunki udziau w postpowaniu, nie zostanie z postpowania wykluczony, a jednoczenie do skadania ofert zostan zaproszeni ci wykonawcy, którzy maj wasn wiedz i wasne
dowiadczenie, a wic postulat wyonienia
wykonawców dajcych w najwyszym stopniu gwarancj naleytego wykonania zamówienia bdzie speniony. Aby da zamawiajcym moliwo stosowania takich kryteriów
wyboru, naleaoby dokona niewielkiej
zmiany przepisów, uchylajc obowizek
przypisania warunkom znacze oraz dopuci stosowanie, w lad za przepisem dyrektywy, obiektywnych kryteriów wyboru ograniczonej liczby wykonawców.

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH” W OCENIE „EKSPERTÓW”

Potencja techniczny
i dowiadczenie
wykonawcy w zamówieniach
publicznych
Zbigniew Popek Ekspert ds. zamówie publicznych, rozjemca
FIDIC
Od 1994 r. rodki publiczne przeznaczone
na usugi, dostawy i roboty budowlane wydawane s w oparciu o przepisy dotyczce zamówie publicznych. Zgodnie z art. 2 ust. 13
prawa zamówie publicznych (tj. Dz. U nr 113
z 2010r poz. 759 z póniejszymi zmianami)
przez zamówienie publiczne naley rozumie
umowy odpatne zawierane midzy zamawiajcym a wykonawc, których przedmiotem
s usugi, dostawy lub roboty budowlane.
Stosownie do tego przepisu prawa wszyscy zamawiajcy zakwalifikowani do sektora finansów
publicznych s obowizani do przestrzegania
praw i zasad w tym zakresie. Od czasu wprowadzenia w ycie powyszych przepisów
podlegay one licznym zmianom. Rok 2010
przyniós równie istotne zmiany polskiego prawa zamówie publicznych. Jedn z wprowadzonych zmian jest nowa tre art. 22 prawa
zamówie publicznych, a zwaszcza ust. 1 tego artykuu. Tre artykuu w zasadniczy sposób zmienia podejcie do ustalania warunków
udziau w postpowaniu o zamówienie publiczne. Aktualizacja przepisów w tym zakresie oddzielia warunki udziau Wykonawcy w postpowaniu od przyczyn jego wykluczenia z postpowania. Wprowadzony zosta jeden obowizek okrelenia warunków udziau w postpowaniu oraz ustalenia opisu sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków.
Tak wic nie wystarczy okreli warunków
udziau w postpowaniu, ale dla wypenienia
ustawowych obowizków Zamawiajcy musi
poda sposób oceny speniania kadego z opisanych warunków. Ponadto warunki udziau
w po st po wa niu po win ny by zwi za ne
z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne
do niego. Wykonawcy skadajc ofert w postpowaniu s obowizani wykaza, e dysponuj zdolnoci swoj, uczestników konsorcjum
lub podmiotów trzecich do wykonania zamówienia. Oznacza to, e podwykonawcy lub podmioty trzecie mog zamiennie zamiast wykonawcy spenia warunki udziau stawiane wykonawcy w postpowaniu, jeeli w swojej
ofercie wykonawca wskae te podmioty oraz
okreli sposób ich dostpnoci stosownie

do treci art. 26 ust. 2b prawa zamówie publicznych.
Zamawiajcy przygotowujc postpowanie
o zamówienie publiczne ustala na podstawie
art. 22 ust. 1 warunki udziau Wykonawcy w postpowaniu. Jakie warunki Zamawiajcy uoy zaley wycznie od niego. Moe ustali warunki dotyczce wszystkich czci ust. 1,
a wic:
1) posiadania uprawnie do wykonywania
okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli
przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i dowiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjaem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
albo moe ustali wybrane z nich. Wybór Zamawiajcego w tym zakresie jest fakultatywny. Wane oczywicie jest to aby byy one moliwe do spenienia przez ubiegajcego si o zamówienie publiczne Wykonawc i nie ograniczay dostpu do rynku zamówie publicznych
poprzez naruszenie art. 7 prawa zamówie publicznych tzn. zasady uczciwej konkurencji.
Majc powysze na uwadze chciabym skupi si na skutkach jakie wywouje zastosowanie art. 26 ust. 2b, czyli uyczenie wiedzy, dowiadczenia, sprztu, kadry technicznej itp.
w kontekcie speniania warunków udziau
w postpowaniu o zamówienie publiczne
w zakresie posiadania dowiadczenia i potencjau technicznego.
Tu po wprowadzeniu powyszych przepisów pojawi si w praktyce udzielania zamówie publicznych pogld, e aktualnie zgodnie
z treci art. 26 ust. 2b potencjalny Wykonawca nie musi posiada ani adnego dowiadczenia zawodowego, ani adnego sprztu czy te
wyposaenia technicznego dla wykonania zamówienia, tylko sobie go poyczy od innego
Wykonawcy na czas prowadzenia postpowania, a po jego zakoczeniu i skutecznie zawartej umowie realizowa zamówienie przy udziale innego swobodnie dobranego podmiotu. Tak interpretacj uzasadnia wówczas równie

pogld Urzdu Zamówie Publicznych opublikowany w lutym 2010 r., który wskazywa, e
„W przypadku wykazywania speniania warunków udziau w postpowaniu poprzez odwoywanie si do potencjau podmiotów trzecich
w zakresie sytuacji finansowej, potencjau
technicznego (np. sprztu) czy te osób zdolnych do realizacji zamówienia za wystarczajce moe by uznane zobowizanie podmiotu trzeciego do udostpnienia odpowiednich zasobów na rzecz wykonawcy. Konieczno
udowodnienia dysponowaniem tymi zasobami
niekoniecznie musi wiza si z udziaem
podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.
Stosunek wykonawcy z podmiotem trzecim moe ogranicza si do zobowizania udzielenia
wykonawcy np. poyczki, wydzierawienia
okrelonego sprztu czy te udostpnienia pracownika, co dla wykazania spenienia odpowiednich warunków i z punktu widzenia zapewnienia gwarancji naleytego wykonania zamówienia moe okaza si wystarczajce. W specyfikacji zamawiajcy moe poda przykadowy sposób udowodnienia dysponowania potencjaem, nie moe jednak ogranicza treci
art. 26 ust. 2b Pzp poprzez narzucenie wykonawcy konkretnej formy udowodnienia dysponowania potencjaem.”. Analizujc taki sposób
interpretacji przepisu art. 26 ust. 2b naley wycign niekorzystny wniosek, e laureatami
postpowa o zamówienie publiczne mog by
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tzw. „teczkowi Wykonawcy” tzn. tacy którzy
oprócz zarejestrowanej dziaalnoci nie maj
adnego majtku. Z takimi Wykonawcami
walczylimy przez kilka lat, aby wyeliminowa
podobne patologie w dziaalnoci gospodarczej.
Uzasadnieniem do tej walki byo nierówne traktowanie firm majcych dowiadczenie i wykwalifikowanych pracowników zdobytych w cigu
wielu lat dziaalnoci na rynku budowlanym
w stosunku do jednoosobowych nowych podmiotów gospodarczych, którzy niczym nie ryzykujc oferowali bardzo niskie ceny w postpowaniach przetargowych. Ponadto wybór
takiego” teczkowego Wykonawcy” móg skutkowa niemoliwoci uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty przez Zamawiajcego
w przypadku jego odstpienia od realizacji umowy bd te przerwania jej wykonywania np.
po wykonaniu tylko atwych i prostych elementów zamówienia publicznego i uzyskaniu
za nie zapaty. Odstpienie przez takiego Wykonawc od realizacji zamówienia mogo powodowa liczne kopoty Zamawiajcych zwaszcza w zakresie zamówie publicznych wspófinansowanych ze rodków Unii Europejskiej.
Oceniajc tre zapisów art. 26 ust. 2b nie
sposób wycign wniosek, e ustawodawca
nie przewidzia w proponowanej jego treci takich skutków jak opisaem powyej. Naley jednak zauway, e ustawodawcy na pewno
przywiecaa myl dobrego zapisu, ale niestety nie przeoyo si to na opublikowany tekst.
Mao tego w pierwszym okresie obowizywania tej nowelizacji rozstrzygano postpowania
majc na uwadze tak interpretacj.
Rynek zamówie publicznych jest jednak coraz bardziej aktywny i Wykonawcy, którzy zauwayli nie dostatecznie precyzyjny zapis
ustawodawcy i zaczli skada odwoania
do Krajowej Izby Odwoawczej w zakresie stosowania powyszego przepisu.
Taki stan rzeczy spowodowa, e Krajowa
Izba Odwoawcza zmuszona zostaa do dokonania dokadnej analizy treci przepisu art. 26
ust. 2b, w kontekcie moliwoci posugiwania
si dowiadczeniem i potencjaem technicznym
podmiotu nie uczestniczcego w postpowaniu o zamówienie publiczne, ani te nie uczestniczcemu w realizacji umowy o zamówienie
publiczne.
Rozstrzygnicia odwoa w tym zakresie spowodoway, e Urzd Zamówie Publicznych
opublikowa na swojej stronie internetowej
nowe stanowisko o powyszym problemie.
Có z tego stanowiska mona wywnioskowa?
Po pierwsze Urzd Zamówie Publicznych
opublikowa dwie opinie na ten temat spójne
ze sob. Z treci tych opinii, które moim zdaniem maj za zadanie poprawienie niefortunnego tekstu art. 26 ust. 2b, wynika, e Wykonawca w prowadzonym postpowaniu o zamówienie publiczne moe powoywa si na dowiadczenie i potencja techniczny innego
Wykonawcy pod warunkiem, e potencja tego podmiotu bdzie wykorzystany przy realizacji zamówienia albo ten podmiot bdzie
bezporednio uczestniczy w wykonaniu
stosownego zamówienia np. w charakterze
podwykonawcy. Urzd Zamówie Publicznych
stoi na stanowisku, e tylko taka jednoznaczna interpretacja przepisu art. 26 ust. 2b wyni-

ka z jego treci. Nie sposób jednak zgodzi si
z takim stanowiskiem. Moim zdaniem z treci
przepisu art. 26 ust. 2b nie mona wycign
takiego wniosku, a myl, e prezentowany mój
pogld w tym zakresie nie jest odosobniony.
Uzasadnienie Urzdu Zamówie Publicznych
o transpozycji do prawa krajowego postanowie
art. 47 ust. 2 oraz art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz. Urz. UE L 134/114 z 30.04.2004 r., ze
zm.) oraz art. 54 ust. 5 i 6 dy rek ty wy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynujcej
procedury udzielania zamówie przez podmioty dziaajce w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usug pocztowych
(Dz. Urz. UE L 134/1 z 30.04.2004 r., ze zm.)
nie jest wystarczajce. Naley zgodzi si z tym
jak pisze Urzd Zamówie Publicznych i... dowiadczenie stanowi skadnik przedsibiorstwa
w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsibiorstwa (arg. z art. 551
i art. 552 k. c.). Nie jest zatem moliwe udostpnienie dowiadczenia bez jednoczesnego
udostpnienia przedsibiorstwa, z którym to dowiadczenie jest zwizane...”. Jeeli jednak Wykonawca, który powouje si na dowiadczenie i potencja podmiotu trzeciego przy ubieganiu si o pozyskanie zamówienia publicznego
jest poniekd zmuszany do podzlecenia tej czci zamówienia to jak si to ma do przepisów
ustawy o Swobodzie Dziaalnoci Gospodarczej. Na temat stosowania tej ustawy w naszym
kraju i na rynku europejskim wypowiedziaa si
nie tylko Komisja Europejska, ale równie
Europejski Trybuna Sprawiedliwoci wykazujc, e nie mona ogranicza dostpu Wykonawcy do swobody wyboru Podwykonawcy
na kadym etapie zamówienia publicznego,
a wic w czasie postpowania, ale równie
i w czasie jego wykonywania.
Reasumujc stwierdzi naley, e Wykonawca wykazujc spenianie warunków udziau
w postpowaniu zgodnie z przepisami prawa
zamówie publicznych moe powoa si
na dowiadczenie i potencja techniczny podmiotu trzeciego, ale tylko w przypadku zdaniem
Urzdu Zamówie Publicznych jeeli wykae
i podmiot ten bdzie uczestniczy w realizacji zamówienia. Moim zdaniem ustawodawca
powinien dokona zmiany treci art. 26 ust. 2b,
aby w taki sposób móc wymaga speniania
warunków od Wykonawcy na etapie przetargu. I có niby wszystko czytelne i jasne, ale moim zdaniem w dalszym cigu nie mog sobie
wytumaczy jak mona poycza od kogo innego dowiadczenie zawodowe.
No có rzeczywisto jest skomplikowana i cay czas wszyscy si czego nowego
uczymy, a wic id do znajomego lekarza poyczy sobie jego dowiadczenie i rozpoczynam wiadczenie usug medycznych!!!
Propozycje zmian
w ustawie Prawo zamówie publicznych
1. Ad. art. 2 pkt. 5, który dotyczy definicji najkorzystniejszej oferty. Wnioskuje si do istnie-
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jcego tekstu dodanie nastpujcego uzupenienia „oraz projektowania budowlanego” aby
otrzyma nastpujcy zapis:
„a w przypadku zamówie publicznych
w zakresie dziaalnoci twórczej, naukowej oraz
projektowania budowlanego, których przedmiotu nie mona z góry opisa w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy – ofert, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszcych si do przedmiotu zamówienia.”
Ad. art. 2 pkt. 14, proponuje si dodanie nastpujcego punktu:
„14) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – naley przez to rozumie umow
zawart miedzy zamawiajcym a wykonawc
budowlanym lub konsorcjum wykonawców, której celem jest zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotu zamówienia na podstawie programu funkcjonalno – uytkowego.
Uzasadnienie
Dokumenty unijne zwracaj szczególn
uwag na wybór oferty najkorzystniejszej,
czyli prezentujcej najlepsz relacj midzy jakoci i cen. W zamówieniach dotyczcych
dokumentacji projektowej ta relacja jest bardzo
istotna. Jako dokumentacji projektowej rozstrzyga o kosztach obiektu, który powstaje
w wyniku robót budowlanych, realizowanych
na podstawie projektu. I dlatego przesanki wyboru wykonawcy powinny by oparte na wielu kryteriach (jako, funkcjonalno dowiadczenie, walory eksploatacyjne i in.). Niestety,
ze szkod dla finalnego efektu inwestycji
praktyka udzielania zamówie publicznych
w Polsce wskazuje, i zamawiajcy posuguj si najczciej tylko jednym kryterium – cen. Tymczasem bez wtpienia przesanki,
wiadczce o merytorycznej wartoci ofert powinny decydowa o wyborze wykonawcy
przy przetargach, dotyczcych zamówie z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego i projektowania architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania
danych, zwaszcza w przypadkach, jeeli te zamówienia nie s poprzedzane konkursem. Decyzja o przyjciu tego wniosku powinna skutkowa równie korekt tekstu art. 91a ust. 2
przez dodanie po sowie „naukowej” tekstu:
„oraz projektowania budowlanego”.
2. Ad. Art. 10. Proponuje si dodanie ust. 3
o nastpujcej treci:
„3. zamówie publicznych w zakresie
dziaalnoci twórczej, naukowej oraz projektowania budowlanego stosuje si przetarg
ograniczony lub procedury wymienione
w ust. 2, na warunkach okrelonych w tym
ustpie o ile nie zosta uprzednio przeprowadzony konkurs wedug zasad, o których
mowa w dziale III rozdzia I ustawy”.
Uzasadnienie
Dla zamówie intelektualnych, których przedmiotu nie mona z góry opisa w sposób jednoznaczny i wyczerpujcy, powinno si wskaza, jako waciwe, inne tryby zamówienia z wyczeniem przetargu nieograniczonego. Przetarg ograniczony jest odpowiednim trybem dla
tych zamówie gdy zapewnia zamawiajcemu dostp do wykonawców speniajcych
warunki przetargu. Jest on zbliony do „systemu dwóch kopert”.
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3. Ad art. 29, który okrela ogólne zasady opisywania przedmiotu zamówienia. Wnioskuje si
o dodanie ust. 1a o nastpujcej treci:
„1 a) Za ma wia j cy nie mo e  da
od wykonawców, aby w ramach oferty wykonali nieodpatnie zamówienie lub jego
cz.”
Uzasadnienie
Zamawiajcy czsto wymagaj od oferentów
sporzdzenia koncepcji w ramach oferty na wyko na nie prac pro jek to wych. Sta no wi to
ok. 15% – 20% wartoci projektu budowlanego. Koncepcje te czsto nie s brane pod uwag w ocenie prac lub ich ocena stanowi kryterium o minimalnej wadze. Wymuszane w trybie zamówie publicznych nieodpatne wykonywanie czci zamówienia narusza zasady
okrelone w art. 2 pkt 13 ustawy oraz w Kodeksie Cywilnym (art. 735 § 1). W prawdzie
w ustawie nie podano, e mona w siwz da
koncepcji projektowej bez okrelenia warunków
wynagrodzenia, ale w duej czci przetargów
na prace projektowe zamawiajcy wymagaj
jej przedstawienia, a w rozmowach bezporednich powouj si na artyku 97 ust. 2, który nakada obowizek zwrotu wykonawcom zoone przez nich plany, rysunki, modele, próbki,
wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiay.
4. Ad. art. 31, który okrela dokumenty,
za pomoc których zamawiajcy opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane.
Wnioskuje si dodanie nowych ust. 2a i 3b
i zmian ust. 4 o nastpujcej treci:
„2a) Jeeli przedmiotem zamówienia jest
dokumentacja projektowa dla robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – zamawiajcy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc wytycznych programowo – funkcjonalnych.”
„3 b) Wytyczne programowo – funkcjonalne
obejmuj:
1) przewidywany program uytkowy i jego podstawowe parametry oraz oczekiwany standard obiektu,
2) wymagania techniczne, funkcjonalne
i ewentualnie kosztowe dotyczce zamierzenia budowlanego,
3) oczekiwany zestaw dokumentów i opracowa projektowych,
4) ewentualny podzia na etapy realizacyjne,
5) informacj o dokumentach, które dotychczas zgromadzi zamawiajcy.”
W ust. 4 wprowadzi nowy pkt 4 o nastpujcej treci:
„4) wytycznych programowo – funkcjonalnych.”
Uzasadnienie
Powszechnie stosowan procedur realizacji zamierze inwestycyjnych powinno by
odrbne zamawianie projektowania, a nastpnie robót budowlanych. Procedura ta najbardziej skutecznie chroni interesy zamawiajcego. W ustawie brak jednoznacznego wskazania sposobu opisu przedmiotu zamówienia
na sam dokumentacj projektow.
Wnioskuje si aby zamawiajcy opisywa
przedmiot zamówienia na prace projektowe
za pomoc wytycznych programowo – funkcjonalnych, natomiast minister waciwy

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreli, w drodze rozporzdzenia ich szczegóowy zakres i form..
W nowym ust. 3b sformuowano propozycje zawartoci tych wytycznych.
5. Ad art. 31. Wnioskuje si dodanie nowych
ust. 5 i 6 o nastpujcej treci:
„5. Zamówienia obejmujce zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
przeprowadzane na podstawie programu
funkcjonalno-uytkowego, mog by stosowane dla:
a. prostych obiektów kubaturowych o powszechnie ustalonych standardach oraz dla
inwestycji liniowych o ustalonych parametrach i uregulowanym statusie dotyczcym
prawa do terenu,
b. zamówie na obiekty, które mog by
realizowane przez wykonawców dysponujcych prawami do know how technologii
produkcji lub usug,
c. Inwestycji zamawianych w trybie koncesji lub przedsiwzi publiczno-prywatnych (ppp), w których wykonawca bdzie
przez okrelony czas eksploatatorem zbudowanego obiektu.
6. Na podstawie programu funkcjonalno-uytkowego nie mog by zamawiane inwestycje budowlane wspófinansowane z udziaem rodków funduszy Unii Europejskiej”.
Uzasadnienie
Obserwacje i analiza zamówie przeprowadzonych na podstawie programu funkcjonalno-uytkowego wskazuj, e procedura ta nie jest
stosowana w sposób waciwy. Negatywne wyniki stosowania tej procedury pokazuj dowiadczenia z realizacji metra warszawskiego,
oraz analiza specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dla tych postpowa.
Jest ona wykorzystywana przez niektórych
zamawiajcych dla pozbycia si odpowiedzialnoci za brak przygotowania inwestycji
i przerzucenia obowizków i ryzyka na wykonawc bez zapewnienia rozsdnych warunków
wykonania umowy i wykreowania waciwej ceny oferty za przedmiot zamówienia. Dziaania
te bd skutkowa realizacj przedmiotu zamówienia na niszym poziomie jakociowym,
w porównaniu z trybem zamówienia dokonanego na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Proponowany zakaz stosowania tej procedu ry do za mó wie wspó fi nan so wa nych
z udziaem rodków z Unii Europejskiej wynika z faktu, e procedura tego zamówienia moe by przez zamawiajcego uruchomiona bez przeprowadzenia studiów i analiz
przedprojektowych oraz sporzdzania studium wykonalnoci inwestycji, a wic braku oceny ekonomicznej caoci inwestycji. Moe to
skutkowa wycofaniem rodków unijnych
w trakcie realizacji albo po wykonaniu inwestycji.
6. Ad art. 36, który dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W pkt. 16 projektu nowelizacji, który okrela uprawnienia zamawiajcego odnonie podawania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jego wymaga dotyczcych warunków umowy – Izby wnioskuj wykrelenie

sów: „albo wzór umowy”, z utrzymaniem pozostaych, wymienionych tam praw zamawiajcego, albo zmian na rzecz sformuowania
„propozycja tekstu umowy”.
Uzasadnienie
Wnioskuje si o wyczenie dla zamawiajcych moliwoci doczania do SIWZ wzoru
umowy. Wnioskuje si wprowadzenie sformuowania „propozycja tekstu umowy”, które
dopuszcza moliwo wprowadzenia zmian.
Wniosek ma swoje uzasadnienie w fakcie,
e zamawiajcy naduywaj tej formy prawnej,
formuuj umowy wadliwe, naruszajce zasad równoci stron. Nie przyjmuje si wniosków
dotyczcych zmian w umowach,. Zamiast korekty, we wzorach umów wadliwych zapisów,
zgaszanych przez uczestników postpowania
w trakcie trwania procedury przetargowej, zamawiajcy przekazuj wnioskodawcy sugesti
odstpienia od przetargu. Równoczenie obserwuje si u zamawiajcych niski stan umiejtnoci formuowania umów, a take brak dobrych wzorców ogólnych warunków umów. Jako pozytywn w tym wzgldzie ocenia si inicjatyw Urzdu Zamówie Publicznych, aby
w wyniku realizacji grantu Banku wiatowego,
zostay przygotowane wzorcowe dokumenty
przetargowe. Dla robót budowlanych takie
wzorcowe dokumenty zostay opublikowane.
Opracowane wzorcowe dokumenty dla prac
projektowych nie uwzgldniaj specyfiki tych
zamówie i nie zostay opublikowane.
2. W zakoczeniu ust. 2 w art. 36 wnioskuje si dodanie nowego ust. 6 oraz ust. 7 o nastpujcej treci:
„6. Dla zamówie w zakresie dziaalnoci
twórczej, naukowej, lub projektowania budowlanego, gdy zamawiajcy w ramach
oferty wymaga przedoenia koncepcji projektowej dla planowanego przedsiwzicia – jest zobowizany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawrze zobowizanie, e odkupi od autorów ich autorskie prawa majtkowe na okrelonych warunkach.”
„7. Przy zamówieniach intelektualnych,
w przypadku wyboru innego wykonawcy ni
wykonawca poprzedniego stadium, powinno by podane zobowizanie odnonie
honorowania praw autorskich poprzedniego wykonawcy – nabycie prawa do wykonywania projektu zalenego.”
Uzasadnienie
Do czstych przypadków wystpujcych
obecnie, gównie w zamówieniach na prace projektowe, jest wymaganie przez zamawiajcych
przedoenia w ramach oferty koncepcji projektowych i ich nieodpatne przejmowanie przez
zamawiajcych, tj. bez honorowania zasad odkupienia autorskich praw majtkowych, czyli
z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24/1994 r.,
poz. 83 z pón. zm.).
Przy wykonywaniu przez wykonawców robót
budowlanych projektów wykonawczych pomijane jest wymóg uzgadniania tego stadium dokumentacji projektowej z autorem projektu
budowlanego. Prowadzi to w wielu przypadkach
do wykonywania robót budowlanych na podstawie projektów wykonawczych niezgodnych
z projektem budowlanym. Powstaj rónego ro-

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 51

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH” W OCENIE „EKSPERTÓW”

dzaju spory o odpowiedzialnoci prawnej
przy katastrofach budowlanych. W wielu przypadkach stosowane s w projektach wykonawczych rozwizania i materiay budowlane tasze, ale o mniejszej trwaoci.
Ad. art. 37. Proponuje si dodanie ustpu
przewidujcego delegacj dla ministra budownictwa do okrelenia, w trybie rozporzdzenia:
1) formy i zakresu publikacji dokumentacji
projektowej na stronie internetowej,
2) rodzajów obiektów dla których mona publikowa dokumentacj projektow na stronie
internetowej.
Uzasadnienie
Podana w art. 37 moliwo podawania
na stronie internetowej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przypadku robót
budowlanych obejmuje równie dokumentacj
projektow oraz specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych. Do odbioru tak objtociowych specyfikacji wikszo
oferentów nie jest przygotowana pod wzgldem
technicznym. Dla duych inwestycji szczególnie drogowych objto dokumentacji projektowej wynosi kilka tysicy stron lub arkuszy. Naley równie podkreli, e dla niektórych inwestycji publikowanie dokumentacji projektowej nie powinno by prawnie dopuszczone ze
wzgldów bezpieczestwa przyszej inwestycji. Publikacja dokumentacji projektowej na stronie internetowej stanowi naruszenie praw autorskich. Te i inne zagadnienia powinny zosta
uregulowane w rozporzdzeniu Ministra Budownictwa. Mona to zagadnienie rozwiza
przy okazji zapowiadanej nowelizacji rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnie 2 wrzenia 2004 r.
7. Ad art. 55 ust. 1, który dotyczy przesanek wyboru trybu negocjacji z ogoszeniem.
Wnioskuje si wprowadzenie do polskich
przepisów dyspozycji art. 30 lit. c Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r., jako pkt 3a
w art. 55 ust. 1 o nastpujcej treci:
„3 a) dla usug zwizanych z projektowaniem obiektów budowlanych, jeeli ich zakres uniemoliwia okrelenie przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dokadnoci pozwalajc na jego udzielenie w drodze wyboru
najkorzystniejszej oferty wedug zasad
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.”
Uzasadnienie
W projekcie nowelizacji nie zaproponowano
zmian w art. 55 ust. 1 obecnej ustawy. W art. 30
nowej dyrektywy unijnej zawarto wyran
przesank zalecajc stosowanie trybu negocjacji z ogoszeniem do skomplikowanych zamówie na prace projektowe. Zdaniem Izb
ta nowa (korzystna) przesanka, dopuszczajca stosowanie negocjacji z ogoszeniem, powinna zosta implementowana do ustawy
Prawo zamówie publicznych.
8. Ad. Art. 89. Wnioskuje si dodanie nowego ust. 1a o nastpujcej treci:
„1a Za ofert z raco nisk cen uznaje si ofert z cen odbiegajc od wartoci zamówienia, okrelon przez zamawiajcego wedug zasad zawartych w art. 32
do 35, która ze wzgldu na niewiarygodny

poziom ceny, nie zapewnia waciwego
wykonania przedmiotu zamówienia”.
Uzasadnienie
W „Informatorze Urzdu Zamówie Publicznych” (maj – czerwiec 2004 r.) podano m.
in.: Ustawa, wprowadzajc moliwo odrzucenia oferty przez zamawiajcego z powodu
raco niskiej ceny, nie precyzuje jednak tego
pojcia. Nie definiuj go równie przepisy dyrektyw Unii Europejskiej bdce u podstaw
przedmiotowej regulacji. Znaczenia tego nie wyjania równie orzecznictwo Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci. Majc na wzgldzie
cel przedmiotowej regulacji wydaje si, i
za ofert z raco nisk cen mona uzna
ofert z cena niewiarygodn, nierealistyczn
w porównaniu do cen rynkowych podobnych
zamówie. Oznacza to cen znaczco odbiegajc od cen przyjtych, wskazujc na fakt
realizacji zamówienia poniej kosztów wytworzenia usugi, dostawy, roboty budowlanej.
Przyczyn wyranie niszej ceny od innych
ofert moe by albo wiadome dziaanie wykonawcy albo nierzetelno kalkulacji wykonawcy, co grozi nienaleytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszoci. Jak wynika z treci art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy punktem odniesienia dla kalkulacji ceny jako raco niskiej jest ustalona przez zamawiajcego
cena za przedmiot zamówienia. Cen ustalon przez zamawiajcego, która bdzie stanowia punkt odniesienia do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z raco nisk cen, bdzie
warto przedmiotu zamówienia ustalona przez
zamawiajcego, powikszona o podatek VAT.
Przepis art. 89 ust 1 pkt. 4 wyranie bowiem
wska zu je, i cho dzi o od nie sie nie ce ny
do przedmiotu zamówienia.
9. Ad. art. 91. Proponuje si zmian treci ust. 2 zgodnie z Dyrektyw 2004/18/WE
oraz proponuje si doda ust. 7 nastpujcej treci:
„2. Kryteriami oceny ofert s róne kryteria odnoszce si do danego zamówienia,
a w szczególnoci jako, warto techniczna, wartoci estetyczne i funkcjonalne, cena,
aspekty rodowiskowe, koszty eksploatacji,
serwis oraz termin wykonania zamówienia.
Dla usug intelektualnych cena nie moe by
jedynym lub dominujcym kryterium.
„7. Minister waciwy do spraw budownictwa gospodarski przestrzennej i mieszkaniowej okreli w drodze rozporzdzenia sposób ustalania kryteriów oceny ofert, warto
poszczególnych kryteriów oraz sposób
ich zastosowania ze szczególnym uwzgldnieniem zamówie, których przedmiotem s
prace projektowe dotyczce inwestycji budowlanych.”
Uzasadnienie
Kryteria oceny ofert powinny by okrelone
zgodnie z Dyrektyw 2004/18/WE równie
w zakresie szczegóowych ustale. Dotychczasowe, stosowane w przewaajcym stopniu
kryterium cena, powoduje niewaciwy, w wielu przetargach, wybór wykonawcy. Jest to
szczególnie istotne przy usugach intelektualnych, w tym prac projektowych, a take
przy robotach budowlanych. Znane s bardzo
liczne przetargi, w których wybór ofert wedug
kryterium najniszej ceny doprowadzi do nie-
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waciwych rozwiza projektowych oraz
do stosowania niskiej jakoci materiaów budowlanych. Inwestycje s rzeczywicie tasze,
ale odznaczaj si znacznie nisz trwaoci.
Widoczne jest to szczególnie przy stosowaniu
taszych warstw asfaltu na drogach i ulicach.
Rónorodno przedmiotu postpowa
o udzielenie zamówienia publicznego, stawia
przed zamawiajcym trudne zadanie ustalenia
kryteriów oceny ofert, w stosunku do kadego
przeprowadzanego postpowania, z uwzgldnieniem specyficznych cech danego przedmiotu zamówienia. Niestety zamawiajcy nie dysponuj czsto wiedz, która pozwoliaby im zastosowa inne, ni cena lub termin realizacji, kryteria oceny ofert. Okrelenie w rozporzdzeniu
sposobu ustalania kryteriów oceny ofert, wartoci poszczególnych kryteriów oraz sposobu ich
wartociowania, uatwi zamawiajcemu stosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert.
Propozycje dotyczce rozporzdze
1. Do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy oraz form w jakich te dokumenty mog by
skadane (Dz. U. Nr 87, poz. 3999)
Proponuj si wprowadzenie nastpujcych zmian i uzupenie:
1. Ad art. 1.2.
2) wykazu wykonanych, a w przypadku
wiadcze okresowych lub cigych równie
wykonywanych, dostaw lub usug w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku usug
specjalistycznych (intelektualnych wymienionych w art. 2. pkt. 5) ustawy) w okresie
ostatnich 5 – 10 lat, przed dniem wszczcia
postpowania o udzielenie zamówienia, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadajcych swoim
rodzajem i wartoci dostawom lub usugom
stanowicym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz zaczenia dokumentów potwierdzajcych, e te dostawy lub usugi zostay wykonane naleycie;
2. Ad art. 1.2 dodaje si nowy punkt 7)
7) wykazu, uywanych zgodnie z prawem,
programów komputerowych wraz i kopiami aktów ich nabycia lub dzierawy, niezbdnymi
do realizacji zamówienia.
Uzasadnienie
Do pkt. 2). Dla specjalistycznych usug intelektualnych – projektowanie obiektów inynierskich np. obiekty hydrotechniczne projektowanych stosunkowo rzadko, czasookres
projektowanych obiektów powinien by wyduony. Moe si bowiem okaza, e w cigu
ostatnich trzech lat nie projektowano adnego
podobnego obiektu do objtego przedmiotem
zamówienia.
Do pkt. 7). Wiele obiektów inynierskich,
a take innych, wymaga aby projektowanie byo wspomagane specjalistycznymi programami komputerowymi. Wikszo z nich jest bardzo kosztowna. Wielu wykonawców (projektantów) korzysta z nielegalnie nabytych programów komputerowych, które s wielokrotnie tasze i mog oferowa znacznie nisze
ceny za prace projektowe. Proponowany zapis ma na celu likwidacj lub znaczne ograniczenie tej nieuczciwej konkurencji.
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Raco niska cena
w zamówieniach publicznych
a usugi rzeczoznawców
majtkowych

Dr Ewa Przeszo, Dr Justyna Kownacka
I. Uwagi ogólne
Zwizki pomidzy ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami1
(dalej jako u. o. g. n.) a ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych2 (dalej jako p. z. p.) s oczywiste. Zgodnie z art. 1 pkt. 1
u. o. g. n. okrela ona zasady gospodarowania nieruchomociami stanowicymi wasno Skarbu
Pastwa oraz wasno jednostek samorzdu terytorialnego, a wic podmiotów, które z mocy art. 3
p. z. p. obowizane s do stosowania postanowie regulacji dotyczcej zamówie publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 7 u. o. g. n., jeeli
istnieje potrzeba okrelenia wartoci nieruchomoci, warto t okrelaj rzeczoznawcy majtkowi, o których mowa w przepisach rozdziau 1 dziau V. W praktyce oznacza to, e podmioty te np.
przed wy sta wie niem da nej nie ru cho mo ci
do sprzeday bd musiay skorzysta z usug rzeczoznawców majtkowych wyanianych w trybach
uregulowanych w p. z. p., o ile warto zamówienia przekracza równowarto w zotych 14 000 euro. W tym kontekcie za pojawia si problem raco niskiej ceny, o której stanowi art. 90 p. z. p.
za usugi oferowane przez rzeczoznawców majtkowych. Nie sposób równie nie zauway, i
p. z. p. znajduje swoje równie powizania z prawem konkurencji, a to za spraw ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3 (dalej jako u. z. n. k.) oraz ustawy z dnia 16
kutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów4 (dalej jako u. o. k. k.).
W wietle powyszego zasadnicze staje si pytanie, jakie mechanizmy powinny wyksztaci
regulacje prawne dotyczce zamówie publicznych, aby skutecznie przeciwdziaa wystpowaniu raco niskiej ceny, a w szczególnoci jakie
kryteria oceny ofert stosowa celem ograniczenia zakresu zastosowania raco niskiej ceny
w postpowaniach w sprawie udzielenia zamówienia w ogólnoci, a przy udzielaniu zamówie
na usugi rzeczoznawców majtkowych w szczególnoci? Czy wbrew tradycyjnemu zapatrywaniu,
zgodnie z którym cena powinna by jedynym kryterium oceny ofert (poniewa czyni to postpowanie szybszym i bardziej czytelnym) naley uznawa, e w postpowaniach na usugi rzeczoznawców majtkowych za dopuszczalne, wskazane lub

wrcz niezbdne jest stosowanie innych ni cena kryteriów oceny ofert?
Powstaje ponadto pytanie czy w komentowanych postpowaniach dopuszczalne jest stosowanie kryteriów oceny ofert odnoszcych si do waciwoci wykonawcy. Rozporzdzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usug o charakterze priorytetowym
i niepriorytetowym5 nie zalicza usug rzeczoznawców majtkowych do usug priorytetowych.
Nie zostay one równie oddzielnie wyspecyfikowane w wykazie usug o charakterze niepriorytetowym, w którym jednak zawarta zostaa pozycja 27 pt. „Inne usugi”. Naleaoby wic przyjmowa, e usugami o charakterze niepriorytetowym
s usugi wyszczególnione w wykazie zawartym
w ww. rozporzdzeniu oraz wszelkie usugi inne
ni wymienione w wykazie usug o charakterze
priorytetowym oraz wykazie usug o charakterze
niepriorytetowym6.
Zdaniem autorów artykuu usugi rzeczoznawców majtkowych naley kwalifikowa jako usugi architektoniczne, inynieryjne i pomiarowe
o kodzie CPV 71250000-5, a wic usugi priorytetowe. Tym samym, naley przyjmowa, i
w postpowaniach na usugi rzeczoznawców
majtkowych obowizuje zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie waciwoci wykonawcy ustanowiony w art. 91 ust 3 p. z. p.
W tym miejscu warto jednak zaznaczy, e
na stronach internetowych dostpne s specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w których
zamawiajcy wskazuje jednak, e kodem CPV
przywoywanym do opisu przedmiotu zamówienia na usugi rzeczoznawców majtkowych
jest 70000000-1 odnoszcy si do usug w zakresie nieruchomoci, co daje moliwo zaliczenia
przedmiotowych usug do usug niepriorytetowych.
Takie stanowisko zamawiajcych powoduje, i mog oni skorzysta z art. 5 p. z. p. i wyboru rzeczoznawców w oparciu o kryterium waciwoci
podmiotowych, o którym mowa w art. 91 ust. 3 p.
z. p.
II. Regulacja prawna dziaalnoci
rzeczoznawców majtkowych
Do podstawowych róde prawa, które okrelaj dziaalno prowadzon przez rzeczoznawców
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majtkowych naley u. o. g. n. Zgodnie z dziaem V u. o. g. n. zatytuowanym „Dziaalno zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomociami” dziaalno ta wykonywana jest
przez rzeczoznawców majtkowych. W myl
art. 174 ust. 2 u. o. g. n. rzeczoznawc majtkowym jest osoba fizyczna posiadajca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomoci, nadane w trybie przepisów rozdziau 4 dziau V.
Rzeczoznawca nabywa prawo wykonywania
zawodu z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majtkowych. Na tej podstawie
uzyskuje prawo wykonywania zawodu oraz uywania tytuu „rzeczoznawca majtkowy” (art. 174
ust. 3b u. o. g. n.). Wykonujc swój zawód rzeczoznawca prowadzi we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz jednoosobowo lub w ramach
spóki osobowej ustanowionej w celu szacowania
nieruchomoci bd wykonuje zawód na podstawie umowy o prac lub umowy cywilnoprawnej
u podmiotu prowadzcego dziaalno w zakresie szacowania nieruchomoci (art. 174 ust. 7 u.
o. g. n.). Rzeczoznawca majtkowy jest uprawniony do dokonywania okrelenia wartoci nieruchomoci, a take maszyn, i urzdze trwale zwizanych z nieruchomoci (art. 174 ust. 3 u. o. g.
n.) oraz do sporzdzania opracowa i ekspertyz,
niestanowicych operatu szacunkowego, dotyczcych m. in. rynku nieruchomoci oraz doradztwa
w zakresie tego rynku, efektywnoci inwestowania w nieruchomoci i ich rozwoju, wyceny nieruchomoci zaliczanych do inwestycji w rozumieniu
przepisów o rachunkowoci, wyceny nieruchomoci jako rodków trwaych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowoci (art. 174 ust. 3a u.
o. g. n.). Podkreli naley obowizek staego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców
majtkowych7. Poza tym, jak wynika z u. o. g. n.,
wykonujc swoje czynnoci, rzeczoznawca majtkowy zobowizany jest przestrzega zasady wynikajce z przepisów prawa oraz ustalone standardy zawodowe, ze szczególn starannoci waciw dla zawodowego charakteru tych czynnoci, a take zobowizany jest do przestrzegania
zasad etyki zawodu, kierujc si w wycenie nieruchomoci – zasad bezstronnoci. Standardy
zawodowe, zgodnie z art. 175 ust. 6 u. o. g. n.
ustalaj organizacje majtkowe w uzgodnieniu
z ministrem waciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzysze
Rzeczoznawców Majtkowych8). Zasady etyki zawodowej powinny by zgodne z normami etycznymi wykonywanymi przez rzeczoznawców majtkowych jako zawodu zaufania publicznego. Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majtkowych zosta uchwalony dnia 24 wrzenia 2008 r.
na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzysze Rzeczoznawców Majtkowych
(Nr Uchway 13/08). Wród postanowie Kodeksu mowa jest m. in. o zobowizaniu rzeczoznawcy majtkowego do poszanowania prawa i stosowania zasady bezstronnoci (pkt. 1), rzetelnoci
w postpowaniu wobec klienta (pkt. 2) czy wykonywaniu operatów szacunkowych obiektywnie
i w sposób wolny od uzalenie od klienta
(pkt. 6).
Wejcie do Unii Europejskiej spowodowao
otwarcie rynku dla rzeczoznawców majtkowych.
Wie si to z zasad swobodnego przepywu
usug i z obowizkiem przestrzegania dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzenia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych9, która uznaa zawód

rzeczoznawcy majtkowego za zawód regulowany. Oznacza to, e po nostryfikacji kwalifikacji – na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich
Unii Europejskiej10 – zawód ten mog w Polsce
wykonywa rzeczoznawcy zagraniczni11.
Do innych róde prawa, istotnych dla wykonywania zawodu rzeczoznawcy majtkowego, mona zaliczy m. in. nastpujce akty prawne:
ustaw z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci12, ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny13 oraz rozporzdzenie Rady Ministrów
z dnia 21 wrzenia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoci i sporzdzania operatu szacunkowego14.
Istotn rol wród kategorii róde stanowi równie p. z. p. Jak wynika z ww. ustawy, zamówienia publiczne to umowy odpatne zawierane midzy zamawiajcym a wykonawc, których przedmiotem s dostawy, usugi lub roboty budowlane
(art. 2 pkt. 3 p. z. p.). Wród usug tych wystpuj take usugi wiadczone przez rzeczoznawców
majtkowych (usugi to – zgodnie z art. 2 pkt. 10
p. z. p. – wszelkie wiadczenia, których przedmiotem nie s roboty budowlane lub dostawy, a s
usugami okrelonymi w przepisach wydawanych
na podstawie art. 2a p. z. p. 15).
III. Pojcie raco niskiej ceny w Unii
Europejskiej i prawie polskim
Zarówno prawo Unii Europejskiej, jak i prawo polskie nie definiuj pojcia raco niskiej ceny
w stosunku do przedmiotu zamówienia, której
stwierdzenie w postpowaniu w sprawie udzielenia zamówienia stanowi podstaw do odrzucenia
oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 4 p. z. p.). W prawie europejskim w tzw. dyrektywie klasycznej, tj. dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie na roboty budowlane, dostawy i usugi16 – w art. 55 – stwierdza
si, e jeeli oferty odnoszce si do wiadczenia
wydaj si raco niskie, zamawiajcy, przed odrzuceniem tych ofert, zwraca si (na pimie)
do oferenta o podanie elementów skadowych oferty, które uwaa za istotne. W przypadku usug s
to np.:
1) ekonomiczno danej metody wiadczenia
usug,
2) techniczne lub wyjtkowo korzystne warunki, którymi dysponuje oferent w celu realizacji
usugi,
3) oryginalno proponowanych przez oferenta usug,
4) zgodno usug z przepisami dotyczcymi
ochrony zatrudnienia i warunków pracy,
5) moliwo uzyskania przez oferenta pomocy pastwowej.
Zamawiajcy przez konsultacje z oferentem weryfikuje elementy oferty, przy uwzgldnieniu
przedstawionych dowodów. Tak wic, Unia Europejska nie przedstawia adnej metody kalkulacji
raco niskiej ceny i zostawia ten obowizek pastwom czonkowskim17.
Przedstawione regulacje dotyczce raco
niskiej ceny jedynie pozwalaj wskaza na jej cechy, brak jednak definicji ustawowej, tak jak brak
w doktrynie i orzecznictwie europejskim interpretacji opisywanego pojcia. Nie oznacza to, e Europejski Trybuna Sprawiedliwoci (ETS) nie odnosi si do wspomnianej kwestii. W orzeczeniach
ETS z 22 czerwca 1989 r. (C – 103/88) i orzeczeniu z 18 czerwca 1991 r. (C – 295/89) Trybuna
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zauway, e nie dopuszczalne jest automatyczne uznanie ceny za cen raco nisk opierajc
si jedynie na arytmetycznym kryterium i odrzuceniu ofert nie podajc oferentom przesanek braku rzetelnoci zoonych ofert18.
W prawie polskim sytuacja wyglda podobnie,
co oznacza, e ustawodawca nie definiuje raco niskiej ceny, a jedynie pomoc w jej okreleniu moe by orzecznictwo zespou arbitrów,
a od 2007 r. – wyroki Krajowej Izby Odwoawczej
(dalej jako KIO), organu uprawnionego do rozstrzygania odwoa wnoszonych przez wykonawców
na czynnoci lub zaniechanie zamawiajcego.
Analiza orzecznictwa zespou arbitrów pozwala wskaza na nastpujce przymioty dotyczce raco niskiej ceny:
1) raco nisk cen naley odnie do caoci przedmiotu, a nie do jego poszczególnych elementów skadowych (cen jednostkowych)19;
2) cen „rac nisk” jest cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówie; jest to cena, za któr nie mona zrealizowa zamówienia, gdy jest
ona nierealna20;
3) wykadnia jzykowa pozwala te na stwierdzenie, e oferta z cen rac to cena, która
znacznie odbiega od cen rynkowych21;
4) za ofert z cen „raco nisk” naley
uzna ofert, wskazujc na zamiar realizacji zamówienia publicznego poniej kosztów wytworzenia usugi, dostawy lub roboty budowlanej22;
5) za ofert z rac cen naley uzna tak
ofert, która pozostaje w racej dysproporcji
do indywidualnie oferowanego wiadczenia, jest
wic to raca dysproporcja, mowa tu raczej o cenie spekulacyjnej, która „dla wykonawcy niesie ryzyko niewywizania si z kontraktu, za dla zamawiajcego – niebezpieczestwo uwikania si
w le rokujce przedsiwzicie”23;
6) jeeli cena najtaszej oferty jest o okoo 45%
nisza od wartoci szacunkowej zamówienia, podmiot zamawiajcy powinien mie uzasadnione
wtpliwoci, czy cena oferty nie jest raco niska24;
7) cena raco niska to cena, która budzi wtpliwoci, e mamy do czynienia z naruszeniem zasady konkurencji poprzez to, e nie pokrywa kosztów realizacji przedmiotu zamówienia25.
W ostatnich orzeczeniach Krajowa Izba Odwoawcza stwierdza, e raco niska cena to cena nierealna w stosunku do przedmiotu zamówienia, a cilej do wartoci szacunkowej powikszonej o podatek VAT, a take w stosunku do redniej ceny pozostaych ofert i cen rynkowych26. Ponadto, nie jest wystarczajce do wykluczenia faktu wystpienia ceny raco niskiej jedynie samo
powoanie si na ogóln sytuacj na rynku robót
budowlanych powodujcych stay spadek cen w tej
brany, tak jak do dowiedzenia powyszego nie
wystarcza samo powoanie si na rónice cenowe pomidzy ofertami. Konieczne jest przeprowadzenie porównania i analizy poszczególnych
elementów cenotwórczych przedmiotu zamówienia oraz dostpnych danemu wykonawcy
okolicznoci, które wpyny na dokonan przez
wykonawc ich wycen”27. Krajowa Izba Odwoawcza stwierdzia równie, e „…Zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówie publicznych zamawiajcy odrzuca ofert jeeli zawiera
raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W opinii Urzdu Zamówie Publicznych próba
okrelenia pojcia raco niskiej ceny jest wypadkow przedstawionej powyej linii orzecznictwa
Zespou Arbitrów i Krajowej Izby Odwoawczej.
Std te, zdaniem UZP, „majc na wzgldzie cel

PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH” W OCENIE „EKSPERTÓW”

przedmiotowej regulacji wydaje si, i za ofert
z raco nisk cen mona uzna ofert z cen
niewiarygodn, nierealistyczn w porównaniu
do cen rynkowych podobnych zamówie. Oznacza to cen znaczco odbiegajc od cen przyjtych, wskazujc na fakt realizacji zamówienia
poniej kosztów wytworzenia usugi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyn wyranie niszej ceny od innych ofert moe by albo wiadome dziaanie wykonawcy albo nierzetelno kalkulacji wykonawcy, co grozi nienaleytym wykonaniem
lub niewykonaniem zamówienia w przyszoci”28.
W opinii UZP podkrela si, e ustalajc czy mamy do czynienia z ofert zawierajc raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiajcy musi si zwróci si do wykonawcy o szczegóowe wyjanienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Sprzeczne z ustaw
jest automatyczne odrzucenie ofert bez moliwoci wykazania, e ich oferta jest rzetelna. Dokonujc oceny czy cena jest raco niska naley dokona porównania jej z wartoci zamówienia powikszon o podatek VAT29.
Nie sposób równie nie zauway, i zarówno
podejcie ustawodawcy, jak i orzecznictwa do problemu raco niskiej ceny ulego zmianie. Pod rzdami uprzednio obowizujcej ustawy o zamówieniach publicznych30 przesanka odrzucenia oferty z uwagi na stosowanie raco niskiej ceny miecia si w przesance czynu nieuczciwej konkurencji (art. 27a ust. 1 pkt. 2). Uzasadnienia jej obecnego legislacyjnego wyodrbnienia naley upatrywa m. in. we wzrocie postpowa, w których
problem raco niskiej ceny by rozpatrywany. Take ogromna liczba orzecze w tym zakresie
wskazuje, e problem jest powany. Mona w tym
miejscu postawi pytanie o moliwo stworzenia kryterium czy te progu, po zaistnieniu którego cen naleaoby kwalifikowa jako raco nisk.
Zdaniem KIO suszne jest stanowisko przyjte w wielu pastwach Unii Europejskiej, e obowizek wyjanienia elementów cenowych oferty
istnieje, gdy cena odbiega o 10% od redniej ceny grupy ofert o zblionych cenach, wzgldnie
o 20% od wartoci szacunkowej zamówienia31. E.
Wiktorowska stwierdza za, e „czerwona lampka zapaliaby jej si dopiero przy 30-proc. dysproporcji”32. Kwestia ta bynajmniej nie jest pozbawiona aspektu praktycznego. Aktualnie obowizujca ustawa z zakresu zamówie publicznych
stwarza po stronie zamawiajcego obowizek
zwrócenia si do wykonawcy o udzielenie w okrelonym terminie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpyw na wysoko ceny celem ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90
ust. 1 p. z. p.). Vide, obowizek ten powstaje, jeli zamawiajcy powzi wtpliwo co do rzetelnoci ustalenia oferowanej mu ceny. Oznacza to,
e w sumie dziaanie zamawiajcego opisane
w art. 90 ust. 12 p. z. p. moe mie w duym stopniu charakter uznaniowy. Celem uniknicia tego
typu sytuacji rozwaa mona wprowadzenie domniemania – choby na wzór rozwizania funkcjonujcego w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów w art. 4 pkt. 10 (zgodnie z którym
domniemywa si, e przedsibiorca ma pozycj
dominujc, jeeli jego udzia w rynku waciwym
przekracza 40%) przy penej wiadomoci odmiennoci celów ww. ustawy – wprowadzajcego
próg powyej, którego zamawiajcy musiaby podejmowa przewidziane przepisami prawa czynnoci zmierzajce do ustalenia czy cena ma charakter raco niski. Mogoby si to dokona po-

przez dodanie w art. 90 ust. 1 p. z. p. zdania drugiego w brzmieniu: „Domniemywa si, e oferta
zawiera raco nisk cen jest nisza od ustalonej przez zamawiajcego wartoci przedmiotu zamówienia lub cen rynkowych przedmiotu zamówienia o 30 %”. Jest rzecz jasn, e równie w razie braku stwierdzenia zaistnienia progu 30 % zamawiajcy majcy wtpliwoci co do tego, czy cena jest raco niska mógby zwróci si do wykonawców o stosowne wyjanienia33. Powysze
nie oznacza równie, e przekroczenie 30 % progu stanowioby dla zamawiajcego podstaw
do automatycznego kwalifikowania danej ceny jako raco niskiej. W takim przypadku zamawiajcy byby natomiast zobligowany do zwrócenia
si do wykonawców o udzielenie wyjanie.
Tym samym – co wymaga wyranego podkrelenia – sugerowane rozwizanie nie zwolni naturalnie zamawiajcych z obowizku indywidualnej
analizy kadego konkretnego przypadku. Moe si
jednak przyczyni do stworzenia bardziej czytelnych ram dziaania zamawiajcych w tym zakresie.
Podsumowujc, mona stwierdzi, e rac
nisk cen jest cena nierealistyczna, która
nie daje jakichkolwiek szans na zysk, jak
i cena, która ma charakter dumpingowy (np.
oferowanie towarów poniej kosztów zakupu lub
usug za symboliczne kwoty), która jednak pomimo ceny poniej kosztów, moe by cen realistyczn. Cena raco niska to te cena, która
stwarza prawdopodobiestwo, i zamówienie
albo nie zostanie w ogóle wykonane albo zostanie wykonane w sposób nienaleyty.
IV. Postpowanie w sprawie udzielania
zamówienia publicznego na usugi
rzeczoznawców majtkowych
Postpowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usugi rzeczoznawców majtkowych, jeli chodzi o sekwencj zdarze, nie odbiega
od kadego innego postpowania. Ustawodawca nie przewidzia w tym zakresie adnych preferencji. Jak ju wspomniano powyej – wobec
braku moliwoci kwalifikowania usug rzeczoznawców majtkowych jako usug niepriorytetowych, w komentowanych postpowaniach nie
znajd zastosowania udogodnienia wynikajce
z art. 5 p. z. p. Tradycyjnie stosowanym trybem
udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, duo rzadziej przetarg ograniczony. W naszej
opinii nie zachodzi podstawa do zastosowania trybu zapytania o cen uregulowanego w art. 69 – 73
p. z. p., gdy usugi wiadczone przez rzeczoznawców majtkowych nie s usugami powszechnie
dostpnymi o ustalonych standardach jakociowych34.
Pierwsze z czynnoci podejmowanych przez zamawiajcego tj. opis przedmiotu zamówienia
i szacowanie jego wartoci maj niebagatelne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wystpienia raco niskiej ceny w skadanych w postpowaniu ofertach. Zgodnie z art. 29 ust. 1 p. z. p. przedmiot
zamówienia opisuje si w sposób jednoznaczny
i wyczerpujcy, za pomoc dostatecznie dokadnych i zrozumiaych okrele, uwzgldniajc
wszystkie wymagania i okolicznoci mogce
mie wpyw na sporzdzenie oferty. Podkrelenia
wymaga, e opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób uwzgldniajcy wszystkie wymagania
okrelone w przywoanym przepisie ley zarówno w interesie zamawiajcego (stwarza mu szans otrzymania porównywalnych ofert), jak te wykonawców (pozwala im na zawarcie korzystnej

umowy i jej wykonanie zgodnie z oczekiwaniem
zamawiajcego)35. Analiza orzecznictwa wskazuje jednak, e ju sam opis przedmiotu zamówienia na usugi rzeczoznawców majtkowych nastrcza zamawiajcym trudnoci. Problem ten dostrzega równie samo rodowisko rzeczoznawców majtkowych. Jak zauwaa W. Nurek, „tamowa produkcja wycen nieruchomoci zasza ju na tyle daleko, e przedmiot przetargu przestano okrela
na podstawie istotnych dla procesu wyceny parametrów nieruchomoci. Niektórzy organizatorzy
postpowania o zamówienie publiczne powzili pomys definiowania przedmiotu zamówienia na sztuki. Dla osób spoza brany nie powinien by zaskakujcym fakt, e w praktyce nieco innym zadaniem jest wycena nieruchomoci zabudowanej
garaem, a innym wycena nieruchomoci zabudowanej obiektami fabryki, czy te biurowcem36”.
Zespó arbitrów stwierdzi, e zbyt ogólny i nie
uwzgldniajcy danych, majcych wpyw na sporzdzenie oferty jest opis przedmiotu zamówienia polegajcych na gatunkowym okreleniu
przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach, w których zamawiajcy wskaza, jak liczb dziaek (nieruchomoci lokalowych) zamierza
oszacowa, z tym e kad z liczb podzieli na te,
które bd realizowane „w pierwszej kolejnoci nie
mniej ni…” oraz pozostae. Przy takim opisie
przedmiotu zamówienia wystpuje bowiem wiele niewiadomych, których nawet hipotetyczne ustalenie nie jest moliwe. W przywoanym wyroku zespó arbitrów stwierdzi równie, e opisanie tylko gatunkowe poszczególnych pakietów uniemoliwia skalkulowanie ceny ryczatowej, którym zamawiajcy mógby si posuy tylko przy zaoeniu, e wykonawca wie jakie nieruchomoci
i do jakich celów bdzie szacowa przynajmniej
w zakresie tzw. gwarantowanym37. W innym wyroku zespó arbitrów stwierdzi, i naruszenie
art. 29 ust. 1 p. z. p. stanowi brak sprecyzowania
przez zamawiajcego, jakich nieruchomoci miaaby dotyczy wycena, jaki jest jej cel oraz czy nieruchomoci bdce przedmiotem wyceny posiadaj dokumentacj techniczn, plany czy te inwentaryzacj. W takim przypadku nie ma podstaw
do przygotowania oferty, która musi zawiera
przede wszystkim cen ofertow, a ta uzaleniona jest od rodzaju wycenianej nieruchomoci38.
Zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia i zgoda rzeczoznawców majtkowych na udzia w postpowaniach na zasadach zaproponowanych
przez zamawiajcego, a stanowicych naruszenie zasad, na jakich powinny by one prowadzone, naraa tych wykonawców na zrzut naruszenia Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców
Majtkowych w czci nakadajcej obowizek wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie
i w sposób wolny od uzalenie od klienta.
Niejasne jest te czy niewyczerpujce opisanie przedmiotu zamówienia w sposób bezporedni wypywa na cen oferowan za jego wykonanie, ale równie na krg potencjalnych oferentów.
Wykonawcy dysponujcy znacznym dowiadczeniem zawodowym, a tym samym dajcy lepsz
gwarancj naleytego wykonania zamówienia, majc na uwadze istniejce zagroenia albo nie bd skada ofert w postpowaniach, w których opis
przedmiotu zamówienia nie jest wyczerpujcy, albo te z ostronoci bd sztucznie zawya ceny w skadanych przez siebie ofertach celem zabezpieczenia si przez nieprzewidzianymi nakadami pracy. Moliwy jest równie scenariusz,
w którym oferty skada bd tylko, czy te
gównie, wykonawcy mniej dowiadczeni, gotowi
na podjcie takiego ryzyka albo te tacy, którym
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zalee bdzie na uzyskaniu dostpu do rynku,
a oferowane przez nich ceny bd nisze od tych,
którzy lepiej ten rynek znaj. Ta ostatnia sytuacja
w sposób naturalny stwarza moliwo wystpienia raco niskiej ceny.
Wydaje si take, i sam zamawiajcy bdzie
mia problemy z oszacowaniem wartoci przedmiotu zamówienia w sytuacji, w której przedmiot
zamówienia pozostaje niedookrelony. Powstaje równie pytanie, w oparciu o jakie przesanki
naley szacowa przedmiot zamówienia na usugi rze czo znaw ców ma jtko wych? Pa mi ta
przy tym naley, i w art. 32 ust. 1 p. z. p. ustawodawca zobligowa zamawiajcego do ustalenia z naleyt starannoci wartoci zamówienia,
którego podstaw jest cakowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usug. Zamawiajcy moe zarówno odwoywa si do wartoci zamówie na te usugi udzielonych w poprzednich latach przy uwzgldnianiu
w szczególnoci waloryzacji. Zamawiajcy moe
równie przed wszczciem postpowania wystpi do podmiotów legitymujcych si konieczn
wiedz i dowiadczeniem o opracowanie istotnych
przy szacowaniu wartoci przedmiotu zamówienia kwestii39.
Paradoksem jest równie to, e w postpowaniach na usugi, w których decydujce znaczenie
posiada jako ich wykonania, a do takich nale usugi rzeczoznawców majtkowych, zamawiajcy – wiadomi przecie niebezpieczestwa
borykania si z problemem raco niskiej ceny – z uporem ograniczaj si do kryterium ceny. Nie sposób waciwie znale specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której zamawiajcy przy konstruowaniu kryteriów oceny ocen
w zamówieniach na usugi rzeczoznawców majtkowych signby do innego ni cena kryterium
oceny ofert. Tymczasem art. 91 ust. 2 p. z. p. wyranie stanowi, e kryteriami oceny ofert s cena albo cena i inne kryteria odnoszce si
do przedmiotu zamówienia, w szczególnoci jako, funkcjonalno, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostpnych technologii
w zakresie oddziaywania na rodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Z powyszego wynika, e dobór kryteriów w przetargach publicznych nie moe by
dowolny, ale jego zakres jest bardzo szeroki. Zawsze kryterium tym jest cena, ale to zamawiajcy decyduje o tym, jakie znaczenie w konkretnym
postpowaniu jej przypisze. Zamawiajcy powinien zagwarantowa tak konstrukcj kryteriów
oceny ofert, aby, aby ocena bya obiektywna, a tym
samym moliwe byo wyraenie tej oceny w punktach. Nic nie stoi wic na przeszkodzie – jak wskazuje zdrowy rozsdek – skorzystania z dostpnych
aktualnie zamawiajcym instrumentów celem
zwalczania raco niskich cen w postpowaniach
na usugi rzeczoznawców majtkowych i w sporzdzanych specyfikacjach odwoywa si równie
do innych ni cena kryteriów oceny ofert. W szczególnoci mogaby to by metodologia sporzdzenia danego operatu.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 p. z. p. zamawiajcy odrzuca ofert zawierajc raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zanim
jednak dojdzie do odrzucenia zamawiajcy zwraca si do wykonawcy o udzielenie w okrelonym
terminie wyjanie dotyczcych skadników oferty majcych wpyw na wysoko ceny. Jeeli jednak wykonawca nie zoy wyjanie (z dowodami) bd jeeli ocena wyjanie i dowody potwierdzaj fakt zoenia oferty z rac nisk cen

w stosunku do przedmiotu zamówienia – zamawiajcy odrzuca ofert wykonawcy. Wynika z tego, e du rol odgrywa bdzie zachowanie wykonawcy, a przede wszystkim rodzaj, rzetelno
i szczegóowo przesanych wyjanie. W myl
art. 90 ust. 2 p. z. p. ustawy zamawiajcy, oceniajc wyjanienia, bierze pod uwag takie obiektywne czynniki jak: oszczdno metody wykonania zamówienia, wybrane rozwizania techniczne, wyjtkowo sprzyjajce warunki wykonywania
zamówienia dostpne dla wykonawcy, oryginalno projektu wykonawcy oraz wpyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrbnych przepisów40. Katalog ten ma charakter przykadowy
i stanowi odzwierciedlenie postanowie dyrektywy klasycznej w sprawie zamówie publicznych.
Nie jest wystarczajce zoenie jakichkolwiek wyjanie, lecz tylko tych, które s odpowiednio umotywowane, zawierajce zdaniem wykonawcy dowody, e zaproponowana oferta nie zawiera raco niskiej ceny41.
V. Raco niska cena a prawo
konkurencji
Za spraw raco niskiej ceny prawo zamówie
publicznych wkracza równie w obszar zainteresowania prawa konkurencji i to zarówno prawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i prawa antymonopolowego. Na zaleno pomidzy
tymi dwoma regulacjami prawnymi wskazuje m.
in. art. 89 ust. 1 pkt. 3 p. z. p., który stanowi, e
zamawiajcy odrzuca ofert, jeli zoenie jej zawiera stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na wyrany zwizek prawa zamówie
publicznych oraz prawa konkurencji zwrócia
równie uwag Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju, która podkrela rol, jak zamówienia publiczne odgrywaj, gdy idzie o zwalczanie karteli, zwaszcza w zakresie zmowy
przetargowej (bid – ridding).42
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 u. z. n. k., czynem
nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym
przedsibiorcom dostpu do rynku, w szczególnoci przez sprzeda towarów lub usug poniej
kosztów ich wytworzenia lub wiadczenia albo ich
odprzeda poniej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsibiorców. Dla wyczerpania
dyspozycji przywoanego przepisu niezbdnym jest
wykazanie dokonania sprzeday usug poniej ich
kosztów wiadczenia, czego skutkiem jest utrudnienie innym przedsibiorstwom dostpu do rynku, co tym samym powinno mie na celu eliminacj innych przedsibiorców. Sama wic sprzeda
poniej kosztów wasnych nie wystarcza jeszcze
do zakwalifikowania danego zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji. Konieczne jest bowiem
wykazanie, e doszo do tego w celu eliminacji innych przedsibiorców.43 Naley z tego wyprowadzi wniosek, e dozwolona jest sprzeda poniej kosztów dokonywana w innym celu. W razie
wic wykazania przez zamawiajcego, e np. oferowana przez wykonawc cena za wykonanie
usugi jest raco niska i spenione zostay pozostae przesanki z art. 15 ustawy u. z. n. k., a tym
samym oferta ta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, stanowi bdzie podstaw do odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3
p. z. p. Nawet jednak pobiena analiza przytoczonych przepisów wskazuje, e z uwagi na konieczno wykazania dodatkowych przesanek dla
postawienia zarzutu popenienia czynu nieuczciwej konkurencji, zamawiajcy w razie ustalenia,
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e oferowana im cena jest raco niska raczej nie
bd angaowa si i rodków celem wykazania
dodatkowej przesanki odrzucenia oferty z art. 89
ust. 1 pkt. 3 p. z. p. Mog tym by jednak zainteresowani inni wykonawcy skadajcy ofert
w danym postpowaniu, a w skuteczne instrumentarium wyposaa ich obowizujcy system rodków ochrony prawnej. Wykonawcy ubiegajcy si
o udzielenie zamówienia publicznego mog bowiem, w postpowaniach o wartoci równej lub
wyszej ni progi wspólnotowe, wnie odwoanie na zaniechanie odrzucenia oferty innego
wykonawcy z uwagi na spenienie przesanek
z art. 89 ust. 1 pkt 3 p. z. p. W postpowaniach
za o wartoci niszej ni progi wynikajce z rozporzdzenia wydanego na podstawie art. 11
ust. 8 p. z. p. niezadowoleni wykonawcy na podstawie art. 181 ust. 1 p. z. p. mog skorzysta z instytucji tzw. „quasi protestu” polegajcego na tym,
e wykonawca moe w terminie przewidzianym
do wniesienia odwoania poinformowa zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on zobowizany na podstawie ustawy, na które nie przysuguje odwoanie
na podstawie art. 180 ust. 2 p. z. p. Istotne znaczenie bdzie posiada te sam rozkad ciaru
dowodowego w przypadku odrzucenia oferty
bd na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 p. z. p. bd
art. 89 ust. 1 pkt. 4 p. z. p. Autorzy niniejszego artykuu s zdania, e to wykonawca wezwany
do zoenia wyjanie powinien udowodni, e stosowana przez niego cena nie jest raco niska.44
W przypadku za odrzucania oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 3 p. z. p. to zamawiajcy – z uwagi na brzmienie art. 6 k. c. w zwizku
z art. 14 p. z. p. – bdzie musia udowodni, e
dziaanie wykonawcy stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji.
Warto równie w tym miejscu wskaza na relacj porozumienia ograniczajcego konkurencj,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 u. o. k. k., zgodnie z którym zakazane s porozumienia, których
celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku waciwym, polegajce w szczególnoci na ograniczaniu dostpu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsibiorców nieobjtych
porozumieniem do czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 u. z. n. k. Z wzajemnego stosunku u. z. n. k. i u. o. k. k. nie wynika,
e zastosowanie jednej z tych ustaw powoduje wyczenie moliwoci zastosowania drugiej lub, e
którekolwiek z nich jest prejudycjalne do drugiej.
Co wicej, w konsekwencji niektóre stany faktyczne bd zawsze oceniane na gruncie obu omawianych ustaw.
VI. Wnioski
Reasumujc, naley podkreli, i:
1) Majc na wzgldzie jednolit lini orzecznictwa zespou arbitrów i sdów okrgowych, Krajowa Izba Odwoawcza podziela pogld, e
za ofert z raco nisk cen naley uzna ofert z cen niewiarygodn, nierealistyczn w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówie publicznych, tj. cen wskazujc na fakt wykonania
zamówienia poniej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia. Punktem odniesienia dla oceny, czy cena jest raco niska, jest przedmiot zamówienia i jego warto. Nie oznacza to jednak,
e kada oferta z cen nisz od wartoci zamó-
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wienia, powikszonej o podatek VAT, zawiera raco nisk cen …”45
2) Konstrukcja raco niskiej ceny ma na celu wyeliminowanie z postpowania wykonawców
niewiarygodnych z uwagi na proponowane nierealistyczne ceny. Drugorzdne znaczenie posiada
natomiast wykrycie czynu nieuczciwej konkurencji w stosunku do innych wykonawców, co stanowi materi ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.46
3) Pewn nielogicznoci jest to, e jak wskazuje dowiadczenie, czasami prociej wykaza zamawiajcemu nieprawidowoci w przedmiocie
oszacowania wartoci zamówienia ni wykonawcy udowodni posugiwanie si raco nisk
cen. Zamawiajcy bowiem, mimo dobrej woli, nie
ma realnej szansy, pomimo zachowania zasady
rzetelnoci przy badaniu oferty, podwaenia kalkulacji przedstawionej przez wykonawc i wykazana jej niewiarygodnoci.47 Naleaoby wic – de
lege ferenda – postulowa za stworzeniem przykadowych wytycznych UZP w tym zakresie lub
nawet zmiany przepisów. Dopóki bowiem nie nastpi interwencja ustawodawcy w postaci zaproponowanym w niniejszym artykule trudno liczy
na jakkolwiek zmian jakociow w tym zakresie.
4) Coraz czciej maj wic miejsce zjawiska
patologiczne, polegajce np. na nieokrelaniu kryteriów wyceny nieruchomoci, a na wycenie nieruchomoci od sztuki, co chociaby narusza
przepis art. 29 ust. 1 p. z. p. Przedmiot zamówienia nie moe opisywa zamówienia w sposób, który mógby utrudni uczciw konkurencj (art. 29
ust. 2 P. z. p.). Poza tym, ograniczenie si
przy wyborze rzeczoznawców majtkowych przez
zamawiajcego do zastosowania jednego kryterium, tj. ceny, narusza ogólne zasady prawa.
5) Postulujc przyjcie koncepcji stosowania
w ustawodawstwie, a tym samym w praktyce, e
usugi rzeczoznawców byyby uznawane za usugi niepriorytetowe, mona by odwoywa si
do waciwoci podmiotowych wykonawcy (rzeczoznawcy), takich jak: dowiadczenie, posiadana praktyka, umiejtno rzetelnego dziaania, co
odzwierciedlaoby logiczne i obiektywne podstawy wyboru rzeczoznawcy, a tym samym charakter wykonywanego przez niego zawodu.
6) Naley zgodzi si ze stanowiskiem zespou arbitrów, i oceniajc, czy mamy do czynienia
z ofert zawierajc nisk cen niezbdne jest porównanie elementów ceny obowizujcej na rynku w stosunku do tych samych skadników podanych w kwestionowanej ofercie (ocena merytoryczna oferty przez zamawiajcego), biorc pod uwag takie kryteria, jak: moliwoci techniczne,
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