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W odpowiedzi na pisma z dnia 17 grudnia 2009 r. (znak: L.dz. RF 085/358/2009) oraz
z dnia 25 marca 2010 r. (znak: L.dz. RF 085/113/2010) w sprawie dokonania interpretacji
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, ze zm.), uprzejmie wyjasniam, co nastepuje.
I. W wyniku zmian w przepisach o zamowieniach publicznych wprowadzonych ustawy z
dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), ktore weszty w zycie z dniem 29 stycznia 2010 r., uchylony
zostat przepis art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych, zgodnie z ktorym do
stosowania jej przepisow obowiazane byty podmioty udzielajace zamowien finansowanych z
udziatem srodkow, ktorych przyznanie byto uzaleznione od zastosowania procedury udzielania
zamowienia okreslonej w ustawie. Oznacza to, ze podmioty takie od dnia 29 stycznia 2010 r.
nie sajuz zamawiajacymi w rozumieniu przepisow o zamowieniach publicznych.
Nalezy zauwazyc, ze obowiazek stosowania przepisow o zamowieniach publicznych
swoje zrodto moze miec wytacznie w ustawie. W przypadku braku wyraznego przepisu rangi
ustawowej nakazujacego okreslonemu podmiotowi stosowanie procedury udzielania
zamowienia publicznego nie mozliwe bedzie zobowia^zanie takiego podmiotu do stosowania tej
procedury na innej podstawie (w szczegolnosci na mocy postanowieh umowy cywilnoprawnej

czy tez wytycznych dotyczacych finansowania projektow ze srodkow pochodzacych z Unii
Europejskiej).
Przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych nie przewiduja^ mozliwosci
dobrowolnego poddania sie rezimowi zamowien publicznych przez podmiot, ktory nie jest do
ich stosowania obowiazany. Jakkolwiek nie budzi watpliwosci mozliwosc zastrzezenia przez
podmiot nie obowiazany do stosowania przepisow o zamowieniach publicznych, ze oferent,
ktoremu zostanie dane zamowienie udzielone, zostanie wytoniony w procedurze opartej na
zasadach przewidzianych ustawy- Prawo zamowien publicznych, to jednak takie zastrzezenie
moze odniesc skutek wytacznie w sferze stosunkow taczacych udzielajacego zamowienie z
podmiotami o takie zamowienie ubiegajacymi sie. Podstawa. prawnq postepowania
przeprowadzonego w takich okolicznosciach beda^ wytacznie przepisu kodeksu cywilnego o
przetargu, zas reguty okreslone w ustawie - Prawo zamowien publicznych moga^ bye uznane
wytacznie jako okreslone przez ogtaszajacego przetarg warunki przetargu w rozumieniu art. 701
k.c.
Dodatkowo nalezy zauwazyc, ze w przypadku zdecydowania si? podmiotu nie
bedacego zamawiaja.cym na stosowanie regut zamowien publicznych, nie beda^ miaty
zastosowania niektore z przepisow ustawy - Prawo zamowien publicznych, w szczegolnosci
dotyczace mozliwosci wnoszenia srodkow ochrony prawnej. W konsekwencji odwo+anie
wniesione w zwia^zku z takim postepowaniem do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej bedzie
podlegato odrzuceniu jako niedopuszczalne, co moze powodowac powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej podmiotu prowadza^cego postepowanie z tytutu
poniesionych przez uczestnika kosztow postepowania odwotawczego.
Przyja^c zatem nalezy, ze podmiot, ktory nie jest zamawiajacym w rozumieniu
przepisow ustawy - Prawo zamowien publicznych, nie ma prawnej mozliwosci zastosowania
przy udzielaniu zamowien procedur w ustawie okreslonych. W konsekwencji, niemozliwe
bedzie wykonanie przez taki podmiot zapisu umowy o dofinansowanie statuujacego
bezwzgledne zobowiazanie go do stosowania przepisow ustawy - Prawo zamowien
publicznych. Zapis ten zatem bedzie musiat bye uznany za niewazny (jako zobowiazanie do
swiadczenia niemozliwego) na zasadzie art. 387 @ 1 k.c.
Majac na uwadze powyzsze, zarowno Archidiecezja todzka, jak i pozostali partnerzy
konsorcjum realizujacy projekt ,,task - todz - Piotrkow Trybunalski - ku demokracji,
humanizmowi, wielokulturowosci - stworzenie trzech centrow idei" przy zawieraniu umow w
celu realizacji ww. projektu nie beda^ obowia^zani do stosowania procedur okreslonych w
ustawie - Prawo zamowien publicznych.
II. Konsekwencja. uznania, ze dany podmiot w ogole nie jest obowiazany do stosowania
przepisow o zamowieniach publicznych, jest brak szacowania wartosci przedmiotu zamowienia

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamowien publicznych. Podkreslenia wymaga, ze
oszacowanie wartosci przedmiotu zamowienia - zgodnie z art. 32-35 ustawy - Prawo
zamowien publicznych - stuzy przede wszystkim ustaleniu zakresu obowiazku stosowania
procedur zamowien publicznych. Prawidtowe oszacowanie wartosci zamowienia ma na celu
zapobiegniecie sytuacjom, w ktorych mogtoby nastapic zanizenie wartosci zamowienia celem
unikniecia obowiazku stosowania przepisow o zamowieniach publicznych. W sytuacji
natomiast, gdy niezaleznie od wartosci zamowienia, jego udzielenie nie podlega procedurze
udzielania zamowienia, brak jest potrzeby szacowania takiej wartosci zgodnie z zasadami
przyjetymi w ustawie.
III. W przedstawionej do zaopiniowania sprawie watpliwosci budzi rowniez, czy
zamowienie dotyczace wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich oraz robot
budowlanych, w wyniku ktorych rozszerzona zostanie funkcjonalnosc budynkow koscielnych w
taki sposob, ze w budynkach tych beda^ mogty miec miejsce rowniez wydarzenia kulturalne (np.
wystawy, wernisaze, prelekcje, odczyty, koncerty lub festiwaie), moze bye uznane za
zamowienie obejmujace wykonanie czynnosci w zakresie budowy obiektow rekreacyjnych lub
wypoczynkowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Zgodnie z tym przepisem, obowiazek stosowania procedur zamowien publicznych
zachodzi w sytuacji, gdy spetnione sa^ nastepujace przestanki:
a) ponad 50% wartosci udzielanego przez nie zamowienia jest finansowana ze srodkow
publicznych lub przez podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a prawa zamowien
publicznych,
b) wartosc zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
c) przedmiotem zamowienia sa^ roboty budowlane obejmujace wykonanie czynnosci w
zakresie inzynierii ladowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektow sportowych, rekreacyjnych
lub wypoczynkowych, budynkow szkolnych, budynkow szkot wyzszych lub budynkow
wykorzystywanych przez administrate publiczna^ lub ustugi zwiazane z takimi robotami
budowlanymi.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie wymaga ustalenia zakresu znaczeniowego
pojecia ,,obiekt rekreacyjny lub wypoczynkowy". Podkreslic nalezy, ze zaden z przepisow
ustawy - Prawo zamowien publicznych nie definiuje wprost takiego pojecia, co przy
zastosowaniu zasad podstawowej na gruncie prawa polskiego metody jezykowej wyktadni
tresci normy prawnej implikuje koniecznosc odwotania si? do powszechnie przyjetego
rozumienia okreslenia na gruncie jezyka polskiego. Odwotujac si? zatem do jezykowej definicji
wskazanego pojecia wskazac nalezy, ze przez okreslenie ,,wypoczynek' nalezy rozumiec
,,pozbywanie s/$ zm^czenia po pracy lub w czasie przerwy w pracy", natomiast ,,rekreacja"

oznacza ,,aktywny wypoczynek na swiezym powietrzu" \ W konsekwencji przyjac nalezy, ze
przez pojecie ,,obiekt rekreacyjny lub wypoczynkowy" nalezy rozumiec taki obiekt budowlany,
ktorego gtowna^ lub jedna^ z gtownych funkcji jest umozliwienie osobom z niego korzystajacych
wypoczywania, w tym rowniez aktywnego i na swiezym powietrzu, pozbywania sie zmeczenia,
relaksowania, regeneracji sit w trakcie czasu wolnego od pracy.
W tym kontekscie nalezy zauwazyc, ze obiekty przystosowane do petnienia funkcji
kulturalnych, obejmujacych w szczegolnosci organizowanie wystaw, wernisazy, prelekcji,
odczytow, koncertow i festiwali, co do zasady nie powinny bye uznawane za obiekty o
charakterze rekreacyjnym lub wypoczynkowym. Ich przeznaczeniem jest bowiem nie tyie
umozliwienie wypoczynku zwiedzajacych (pozbycie sie zmeczenia), co raczej upowszechnienie
okreslonego dorobku kulturalnego, artystycznego, tworczego lub filozoficznego, a takze
propagowanie okreslonych pogladow, przekonah lub wzorcow postepowania. W konsekwencji,
udzielanie zamowien w przedmiocie robot budowlanych na takich obiektach nie bedzie
powodowato obowiazku stosowania przepisow o zamowieniach publicznych na mocy art. 3 ust.
1 pkt 5 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Powyzsze potwierdza rowniez fakt, ze stosowany pomocniczo w zamowieniach
publicznych Wspolny Stownik Zamowien (okreslony w zataczniku nr 1 do rozporzqctzenia nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Sfownika Zamowien) wyraznie odroznia zamowienia na roboty budowlane w zakresie budowy
artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych (obejmujacych m.in. budow? wystaw, galerii
sztuk, osrodkow wystawienniczych, obiektow wystawiania sztuki, sal wyktadowych) od robot
budowlanych w zakresie obiektow wypoczynkowych i obiektow rekreacyjnych.
Przyporzadkowanie wskazanym rodzajom zamowien odrebnych numerow CPV (tj. numerow w
sekcji 45212100-7 dia obiektow wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz w sekcji 45212300-9 dia
budowy obiektow artystycznych i kulturalnych) wskazuje, iz na gruncie przepisow o
zamowieniach publicznych, wskazane obiekty nie powinny bye ze soba^ utozsamiane.
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' Definicje zaczerpniete ze Stownika Jezyka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN dostepnego na stronie
internetowej http://sip.pwn.pl.

