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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na  „Komisariat Policji w Bornem Sulinowie - termomodernizacja obiektu 

przy ul. Bolesława Chrobrego 2” 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego 

w dniu 02.08.2020 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie: 

1. Czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące kryteriów oceny ofert, ustalając najdłuższy termin rękojmi 

i gwarancji do 60 miesięcy? 

Zamawiający w SIWZ opisał kryterium oceny ofert w zakresie gwarancji. 

Takie postanowienia Zamawiającego nie sposób uznać za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest dowolnym, nieskodyfikowanym, luźnym 

postępowaniem, stanowi ono szczególną formę prowadzącą do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego 

zamówienia, kreowane jest przez obowiązujące przepisy prawa. 

Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść SIWZ, w taki sposób, aby otworzyć postępowanie 

na konkurencję i umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych 

dostępnych na danym rynku. Celem Postępowania jest wszakże zaspokojenie konkretnych potrzeb 

Zamawiającego. Co za tym idzie określając kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

oferty najkorzystniejszej winny realizować zasadę przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania 

wykonawców, jak również gwarantować, że oferty będą oceniane w warunkach efektywnej konkurencji.  

Wskazać należy, że kryteria oceny ofert powinny preferować rzeczy istotne dla Zamawiającego i możliwe 

do zrealizowania oraz związane z przedmiotem zamówienia. Ustalone przez Zamawiającego kryteria poza cenowe 

winny być uzasadnione nie tylko z punktu widzenia preferencji Zamawiającego, ale także jego uzasadnionych 

potrzeb. Powyższe oznacza, że wybrany w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert wykonawca, oferuje 

dla zamawiającego lepsze wykonanie przedmiotu zamówienia w odróżnieniu od innych wykonawców 

(vide wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 marca 2003 r., sygn. akt: V Ca 1213/02). 

Zamawiający określając kryterium oceny ofert w postaci wydłużonych okresów gwarancji powinien posiadać 

dowodu na to, że konstrukcja, warunki techniczno - budowlane czy materiały zapewniają trwałość na tak długi 

okres czasu, w przeciwnym wypadku Zamawiający sam kreuje fikcję zobowiązania wykonawcy. Dalej wskazać 

należy, że odpowiednio do tego okresu gwarancji Zamawiający musi zapewnić adekwatne warunki użytkowania 

przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie wykonawca uchyli się od każdej gwarancji, a nie tylko tej 

wydłużonej. 

Przedkładając powyższe na realia przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż Zamawiający nie przeprowadził 

żadnych badań, czy w maksymalnym i najwyżej punktowanym okresie gwarancji użyte materiały fizycznie 



wytrzymają zakładaną eksploatację. Zamawiający nawet nie wskazał warunków gwarancji. Brak jest również 

informacji czy Zamawiający jest w stanie zabezpieczyć warunki użytkowania a móc skorzystać z wydłużonego 

okresu gwarancji. Skoro zatem takich dokumentów nie ma, to zarówno samo wymaganie długiej gwarancji, 

jak i zobowiązanie wykonawcy jest fikcją. Takie działanie narusza przepisy prawa, a przez co z jego mocy jest 

nieważne. 

Nie ulega wątpliwości, że to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

jednakże Zamawiający, nie dysponując badaniami dotyczącym długości cyklu życia przedmiotu zamówienia, 

nie może aprobować gołosłownych deklaracji wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie tego zamówienia 

albo akceptować niepotrzebne okresy gwarancji.  

Z uwagi na powyższe w pierwszej kolejności, aby prawidłowo ukształtować kryterium oceny ofert w postaci 

gwarancji, Zamawiający musi mieć dowód tego, że jego wymaganie co do okresu gwarancji jest realne 

i potrzebne, po drugie ograniczać okresy gwarancji wykraczające poza czas życia produktu lub jego możliwego 

wykorzystania w tym terminie. 

Reasumując maksymalny okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie powinien być dłuższy niż 60 miesięcy 

i właśnie ten okres maksymalnie powinien stanowić górny próg wymagań Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany kryteriów oceny ofert. 
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