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Osoby, które decydują o poprawności przetargu

Komisja przetargowa

Do prawidłowego przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości przekraczającej 
60 tys. euro potrzebna jest komisja 
przetargowa. Podpowiadamy, jak ją 
powołać, kto może wejść w jej skład i jak 
powinna działać, aby nie narazić się na 
zarzut łamania prawa.

 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.; dalej: „ustawa”) 
zawiera kompleksową regulację dotyczącą funkcjonowa-
nia komisji przetargowych w postępowaniach o udzie-
lanie zamówień publicznych. Dodatkowo ustawodawca 
odszedł od regulowania szczegółowych zasad powoływa-
nia członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy 
w drodze rozporządzenia. Organizację, skład oraz tryb 
pracy komisji przetargowej, zgodnie z treścią Prawa za-
mówień publicznych, określa kierownik zamawiającego, 
który korzystając ze swobody działania w tym zakresie, 
może w swojej jednostce doprowadzić do opracowania i 
wydania tzw. regulaminu pracy komisji przetargowej. 

Kierownik zamawiającego

 Zgodnie z zasadą przyjętą przez Prawo za-
mówień publicznych za prawidłowe przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego odpowiedzialność ponosi kierownik 
zamawiającego. 

Pod pojęciem „kierownik zamawiającego” należy 
rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest 
uprawniony do zarządzania zamawiającym (art. 2 
pkt 3 ustawy). Kierownikiem zamawiającego nie 
może być pełnomocnik ustanowiony przez zama-
wiającego.

 W ramach wyjątku od powyższej zasady za-
mawiający może powierzyć wykonywanie zastrzeżo-
nych dla niego czynności pracownikom zamawiające-
go. Powierzenie czynności następuje w formie pisemnej 
(np. w postaci zakresu obowiązków poszczególnych 
pracowników lub regulaminu pracy komisji przetar-
gowej). Organem kolegialnym, któremu kierownik za-
mawiającego będzie powierzał wykonanie niektórych 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
jest komisja przetargowa.
 Gdy przygotowanie i przeprowadzenie postę-
powania o udzielenie zamówienia na podstawie przepi-
sów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż 
kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące kierow-
nika zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego 
organu (np. wyboru banku wykonującego bankową 
obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
dokonuje organ stanowiący tej jednostki).

Powołanie komisji przetargowej

 Kierownik zamawiającego powołuje komi-
sję przetargową do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia 
przekracza kwotę 60 tys. euro. W postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego, w których wartość 
przedmiotu zamówienia jest mniejsza, powołanie ko-
misji przetargowej ma charakter fakultatywny i zależy 
od woli kierownika jednostki. Jeżeli jednak zamawiają-
cy, nie mając obowiązku powoływania komisji przetar-
gowej, decyduje się na jej powołanie, zobowiązany jest 
stosować przepisy ustawy w tym zakresie.
 W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż 
przepis o komisji przetargowej ma charakter normy o 
ran dze ogólnej. Oznacza to, że ma on zastosowanie do 
wszystkich trybów udzielania zamówień, a nie wyłącz-
nie do przetargów, jak sugerowałaby jej nazwa. W sytu-
acjach, gdy ustawa przewiduje obowiązkowe powołanie 
komisji przetargowej, zamawiający zobowiązany jest 
powołać ją nawet dla przeprowadzenia postępowania w 
trybie zamó wienia z wolnej ręki. Zwolnieni z obowiąz-
ku powoływania komisji przetargowej są zamawiający 
udzielający zamówień sektorowych (art. 131 ustawy).

Kierownik zamawiającego

Powołanie komisji przetargowej
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Jak wynika z treści art. 19 ustawy, powołanie komi-
sji przetargowej należy do wyłącznej kompetencji 
kierownika zamawiającego. Czynność tę może jed-
nak wykonać również pracownik zamawiającego, 
któremu kierownik zamawiającego pisemnie po-
wierzył jej wykonanie (art. 18 ust. 2 ustawy). 

 Należy zwrócić uwagę, że ustawa daje za-
mawiającemu możliwość powierzenia przygotowa-
nia albo przygo towania i przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia własnej jednostce 
organizacyjnej lub osobie trzeciej (art. 15 ust. 2 usta-
wy). Jednak nie wydaje się, aby mogło to dotyczyć 
czynności powołania komisji przetargowej. To ostat-
nie uprawnienie przynależy jedynie kierownikowi 
zamawiającego. W praktyce problem ten będzie się 
pojawiał w szczególności przy postępowaniach o 
wartości przekraczającej 60 tys. euro, gdzie powo-
łanie komisji przetargowej jest obligatoryjne. W 
postępowaniach poniżej tej wartości zamawiający 
może bowiem zrezygnować z powołania organu po-
mocniczego.
 Komisja przetargowa jest zespołem pomoc-
niczym zamawiającego. Sam fakt powołania komisji 
przetargowej o stałym charakterze czy też powołanie 
jej do przygotowania i przeprowadzenia określonego 
postępowania nie ma wpływu na jej funkcjonowanie, 
zadania czy kompetencje. 

Kierownik zamawiającego może w każdym mo-
mencie zmienić skład osobowy komisji przetargo-
wej nawet w trakcie prac komisji, np. gdy zachodzą 
przesłanki wykluczenia ze względu na zasadę bez-
stronności. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy kierownik 
zamawiającego określa organizację, skład, tryb pra-
cy oraz zakres obowiązków członków komisji prze-
targowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej 
działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej 
członków za  wykonywanie czynności oraz przejrzy-
stość jej prac. 

 Ustawodawca nie określił, w jakiej formie 
następuje powołanie i odwołanie członków komisji 
przetargowej. W praktyce najczęściej odbywa się 
to w formie polecenia służbowego, zmiany zakresu 
obowiązków, wydania zarządzenia czy też umowy 
cywilnoprawnej (w przypadku osób trzecich). Uza-
sadnione wydaje się jednak, iż w akcie powołują-
cym komisję przetargową kierownik zamawiającego 
powinien bardzo starannie określić zakres odpo-
wiedzialności poszczególnych jej członków. Jest to 
istotne, ponieważ w razie ewentualnych uchybień 
w postępowaniu odpowiedzialność za nie poniesie 
również członek komisji. 

 Prawo zamówień publicznych wymaga, aby 
komisja przetargowa składała się minimum z trzech 
członków (art. 21 ust. 2). Zazwyczaj będzie to przewod-
niczący komisji przetargowej, sekretarz komisji oraz 
co najmniej jeden członek komisji przetargowej. Nato-
miast ustawa nie określa górnej granicy składu komisji, 
pozostawiając w tym zakresie swobodę kierownikowi 
jednostki (lub innemu uprawnionemu organowi), któ-
ry sam określa liczbowy skład tego gremium. Powinien 
jednak mieć na względzie z jednej strony sprawność 
pracy komisji, a z drugiej konieczność zapewnienia 
jej warunków do należytego wykonywania zadań. W 
praktyce skład komisji przetargowej określa akt powo-
łujący samą komisję. 
 Decyzja o powołaniu danej osoby na członka 
komisji przetargowej należy do kierownika zamawia-
jącego. Ze względu na charakter pomocniczy komisji 
przetargowej kierownik, powołując członków komisji, 
powinien mieć na uwadze kwalifikacje i doświadczenie 
powoływanych osób.
 
 Członkiem komisji może być każdy – za-
równo osoba będąca pracownikiem zamawiającego, 
jak i osoba działającej na podstawie umowy zlecenia, 
umowy o dzieło bądź innej umowy cywilnoprawnej, 
czy też osoba wykazująca się specjalistyczną wiedzą, 
przydatną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.
 

Kto nie może wejść do komisji

 Z innych przepisów prawa wynika jednak, 
że powołanie niektórych osób na członka komisji 
przetargowej może okazać się niemożliwe. Tak jest 
np. w przypadku skarbnika (głównego księgowe-
go) jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z 
art. 35 ustawy o finansach publicznych głównemu 
księgowemu jednostki sektora finansów publicz-
nych kierownik jednostki powierza obowiązki i 
odpowiedzialność w zakresie m.in. dokonywania 
wstępnej kontroli zgodności operacji gospodar-
czych i finansowych z planem finansowym oraz 
wstępnej kontroli kompletności i rzetelności do-
kumentów dotyczących operacji gospodarczych i 
finansowych. Dowodem takiej kontroli jest podpis 
głównego księgowego złożony na dokumentach. 
Z tych względów powołanie skarbnika na członka 
komisji przetargowej jest niemożliwe, eliminuje 
bowiem sprawowanie funkcji kontrolnej i pozo-
staje w kolizji z przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych.
 Ze względu na konflikt interesów wątpliwo-
ści budzi również powoływanie na członka komisji 
przetargowej radnego. W przypadku takiego powo-
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łania doszłoby do połączenia funkcji wykonawczych 
(zamówienie publiczne jest elementem realizacji bu-
dżetu gminy) z kompetencjami radnego jako członka 
organu stanowiącego i kontrolnego. Warto zauważyć, 
iż w zakresie kwestii członkostwa radnych w pracach 
komisji przetargowej wypowiadał się Naczelny Sąd 
Administracyjny. W wyroku z 25 października 1999 
r. (sygn. akt I S.A./Ka 1628/99) NSA uznał, iż podej-
mowanie czynności wykonawczych dotyczących in-
westycji i remontów, a co za tym idzie – prowadzenie 
postępowania związanego z udzielaniem zamówienia 
publicznego, leży w gestii zarządu gminy, jako że są to 
czynności dotyczące gospodarowania mieniem gmi-
ny i wykonywania budżetu. 

 Powołanie komisji przetargowej jest jed-
nym z elementów postępowania o zamówienie 
publiczne, podejmowanego jako ciąg czynności o 
charakterze cywilnoprawnym, a zatem leży w sferze 
uprawnień o charakterze wykonawczym. Do rady 
gminy należy natomiast kontrola prawidłowości 
tego postępowania poprzez właściwą do tego ko-
misję rewizyjną. Radny, jako członek organu kon-
trolnego, nie powinien zatem być powoływany na 
członka komisji przetargowej.

Wyłączenie ze składu

 Postępowanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego jest szczególnym postępowaniem, mającym 
na celu gwarancję konkurencyjności i równe trak-
towanie wszystkich wykonawców. Prawo zamówień 
publicznych poprzez treść art. 17 ust. 1 zapobiega 
sytuacjom, w których osoby wykonujące czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
mogły być powiązane z wykonawcą uczestniczącym 
w postępowaniu. Regulacja ta odnosi się do wszyst-
kich osób podejmujących czynności w postępowaniu, 
a więc zarówno do członków komisji przetargowej, jak 
i do osób biorących udział w postępowaniu w charak-
terze biegłych. 
W świetle art. 17 ust. 1 ustawy z prac w komisji prze-
targowej wyłączone są osoby, co do których zachodzą 
następujące okoliczności:

1 ubiegają się o udzielenie danego zamówienia,
2 pozostają w związku małżeńskim, w stosunku 

pokre wieństwa lub powinowactwa w linii pro-
stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia, albo są związane 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 
wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub człon-
kami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wyko nawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia,

3 przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postę-
powania o udzielenie zamówienia pozostawały 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub 
były członkami organów zarządzających lub or-
ganów nadzorczych wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia,

4 pozostają z wykonawcą w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
tych osób,

5 zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekup-
stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospo-
darczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

Do wyłączenia z pracy w komisji wystarczające jest 
występowanie pomiędzy członkiem komisji a wyko-
nawcą takiego stosunku prawnego jak umowa naj-
mu, dzierżawy, pożyczki lub choćby tylko stosunku 
faktycznego, jak sąsiedztwo, konkubinat, długo-
letnia intensywna znajomość. Wyłączenie członka 
komisji z pracy następuje również w sytuacji, kiedy 
stosunek istniejący pomiędzy tymi osobami budzi 
wątpliwości co do bezstronności członka komisji. 
Nie musi zachodzić tu uzasadnione podejrzenie 
stronniczości, wystarczy że określona sytuacja ro-
dzi wątpliwości.
 
 Każda osoba powołana na członka komisji 
przetargowej składa, pod rygorem odpowiedzialno-
ści karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadcze-
nie o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących 
o jej wyłączeniu (druk ZP 11). Należy przy tym za-
uważyć, iż osoby zainteresowane postępowaniem, w 
szczególności wykonawcy, mają pełny wgląd w skład 
osobowy komisji przetargowej, ponieważ imiona 
i nazwiska osób odpowiedzialnych za przeprowa-
dzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz 
imiona i nazwiska osób występujących w imieniu 
zamawiającego podlegają wpisowi do protokołu po-
stępowania.

Nieważność czynności

 Czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, podjęte przez osobę lub z 
udziałem osoby podlegającej wykluczeniu po powzię-
ciu przez nią wiadomości o okolicznościach stano-
wiących o jej wykluczeniu, są nieważne i wymagają 
powtórzenia. Podobnie należy postąpić, gdy członek 
komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia 
oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodne-
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go z prawdą. Nie powtarza się  jedynie otwarcia ofert 
oraz innych czynności faktycznych niewpływających 
na wynik postępowania.

Zadania komisji przetargowej

 Komisja przetargowa nie może samodziel-
nie podejmować decyzji o wykonaniu czynności ma-
jących kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia, kto 
uzyska zamówienie publiczne. Jako zespół pomoc-
niczy kierownika zamawiającego, przedstawia mu 
w szczególności:

1 propozycję wyboru trybu udzielenia zamówie-
nia publicznego,

2 projekt specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, zaproszenia do udziału w postę-
powaniu, zaproszenia do składania ofert albo 
zapytania o cenę,

3 propozycje wykluczenia wykonawcy,
4 propozycje odrzucenia oferty,
5 propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty,
6 wniosek o unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.
 Ponadto do zadań komisji przetargowej może 
należeć przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów 
oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest. 
Natomiast decyzje o podjęciu istotnych dla postępo-
wania czynności podejmuje kierownik zamawiającego. 
Ustawa daje jednak możliwość powierzenia podejmo-
wania kluczowych decyzji w postępowaniu np. prze-
wodniczącemu komisji przetargowej. Wniosek taki 
wynika z treści art. 18 ust. 2, zgodnie z którym kie-
rownik zamawiającego może powierzyć swoje upraw-
nienia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania innej osobie. Osoba ta musi być jednak 
pracownikiem zamawiającego.

Decyzję o tym, od jakich czynności w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego ko-
misja przetargowa rozpoczyna pracę, a jakimi 
czynnościami ją kończy, podejmuje kierownik 
zamawiającego. Pracę komisja może rozpocząć na 
długo przed wszczęciem postępowania, przygoto-
wując dokumentację postępowania, w szczególno-
ści specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Działania komisji przetargowej mogą się również 
rozpocząć dopiero w momencie otwarcia ofert i 
analizy spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu.

 Najczęściej komisje przetargowe działają 
do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty. Ale 
nie można wykluczyć ich działań także potem. Gdy 
kierownik zamawiającego powołuje komisję prze-

targową w celu przeprowadzenia postępowania, 
komisja ta działa aż do momentu zakończenia tego 
postępowania. Jeżeli jednak w ramach tego samego 
postępowania będzie konieczne podejmowanie ko-
lejnych czynności, np. powtórna ocena ofert, po-
dejmować je będzie ta sama komisja przetargowa. 
Ze względu na charakter doradczy komisji uza-
sadnione będzie również zaopiniowanie przez nią 
ewentualnych zmian zawartej już umowy w sprawie 
zamówienia publicznego pod względem zgodności z 
art. 144 ustawy.

Rola biegłych 

 Ustawa nie wymaga od kierownika zama-
wiającego powoływania w skład komisji przetargo-
wej osób potrafiących dokonać wszechstronnej oce-
ny wykonawców. Dla prawidłowości ich oceny oraz 
składanych ofert kierownik zamawiającego może po-
służyć się osobami mającymi specjalne wiadomości 
w danej dziedzinie. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, 
jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wia-
domości specjalnych, np. przedmiotem zamówienia 
jest sprzęt elektroniczny lub komputerowy, kierownik 
zamawiającego może powołać biegłych. 

Biegłych powołuje kierownik zamawiającego z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargo-
wej, ustalając przy tym zakres i zasady ich pracy 
oraz wynagrodzenie. Biegłym może być zarówno 
pracownik zamawiającego, jak i osoba z zewnątrz. 
W tym zakresie przepisy ustawy nie przewidują 
żadnych ograniczeń. 
 
 Biegli powołani do prac nad przygotowa-
niem lub przeprowadzeniem postępowania o udzie-
lenie zamówienia składają, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne 
oświadczenia o braku istnienia okoliczności stano-
wiących o ich wykluczeniu. Biegli podlegają bowiem 
takim samym przesłankom wykluczenia z udziału w 
pracach nad przygotowaniem lub przeprowadze-
niem postępowania o udzielenie zamówienia jak 
członkowie komisji przetargowej (art. 17 ust. 1 usta-
wy). Opinie wydawane przez biegłych powinny być 
składane na piśmie.  Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy, 
stanowią one załącznik do protokołu, a tym samym 
są jawne i podlegają udostępnieniu wszystkim zain-
teresowanym.

Barbara Wysocka

Zadania komisji przetargowej


