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Warunki udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

w prawie polskim i w prawie szwedzkim

Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienia dotyczące porównania przepisów prawnych 

prawa polskiego i prawa szwedzkiego w zakresie warunków udziału wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. We wstępie omówiono regulacje prawne 
dotyczące zamówień publicznych w prawie polskim i wprawie szwedzkim. 
W kolejnych punktach wymieniono warunki udziału wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w prawie polskim i w prawie szwedzkim. 
Podsumowanie wskazuje podobieństwa i różnice w omawianym zakresie.
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Wstęp
Regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych mają na celu ustalenie zasad i 
trybu wydatkowania publicznych środków przez podmioty dysponujące takimi 
środkami.

W Polsce podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej u.p.z.p.)3. Prawne aspekty zamówień publicznych 
uregulowane są w licznych aktach wykonawczych do u.p.z.p. Pamiętać należy także o 
konieczności implementacji do porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej.  

W Szwecji problematyka zamówień publicznych, w odróżnieniu od Polski, 
regulowana jest nie przez jedną, a przez dwie ustawy. Zostały one uchwalone 
w 2008 r. Pierwsza to ustawa o zamówieniach publicznych4(dalej LOU), która swoim 
zakresem obejmuje procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty 
należące do sektora publicznego. Drugą stanowi ustawa o zamówieniach w sektorach: 
wodnym, energetyki, transportu i usług pocztowych, potocznie zwana sektorową5. W 

1 E-mail: k.samulska@sukurs2.pl.
2 E-mail: monika.marek@wp.pl.
3 Tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.
4 Lag (2007:1091) om offentligupphandling, LOU, https://lagen.nu/2007:1091 [dostęp: 13.07.2016]. 
5 Lag (2007:1092) om offentligupphandlinga inom områdenavatten, energi, transporter och posttjänster,LUF, 
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tym miejscu należy wspomnieć, że Polska i Szwecja należą do grupy 21 krajów, które 
nie dokonały w wymaganym czasie implementacji trzech nowych dyrektyw 
dotyczących zamówień publicznych i koncesji, tj. Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 
koncesji, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca Dyrektywę 2004/18/WE, 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu, usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE6

.
Nowe reguły postępowania, w oparciu o wspomniane Dyrektywy, a co za tym 

idzie – nowe ustawy, planuje się wprowadzić w Szwecji począwszy od dnia 1 stycznia 
2017 r.

Zamówieniem publicznym, zgodnie z art. 2 pkt 13 u.p.z.p., jest umowa odpłatna 
zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Podobna definicja zawarta jest 
w prawie szwedzkim w rozdziale 2 § 13 LOU, w której wskazano, że przez 
zamówienie publiczne rozumie się środki, które są podejmowane przez 
zamawiającego w celu udzielenia kontraktu albo zawarcia umowy ramowej odnośnie 
dostaw, usług lub robót budowlanych.  

Prawo zamówień publicznych zawiera przepisy materialne oraz proceduralne 
regulujące tzw.system zamówień publicznych. System zamówień publicznych został 
ustanowiony przede wszystkim w następujących celach: po pierwsze, zapobiegania 
powstawaniu zjawisk patologicznych, takich jak korupcja – czemu służyć miała 
przejrzystość systemu, a po drugie, zwiększania efektywności gospodarowania 
środkami pozostającymi w dyspozycji zamawiających7. Zamawiający w sposób 
racjonalny, w oparciu o ustalone zasady, ma dokonać wyboru wykonawcy, który 
uzyska najwyższą ocenę spełniania postawionych przez zamawiającego kryteriów 
oceny ofert i tym samym będzie stanowił gwarancję najlepszego wykonania usług, 
dostaw bądź robót budowlanych.

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w prawie polskim

Zamawiający, w celu wyboru profesjonalisty, który wykona dane zamówienie 
publiczne, ma prawo postawić wykonawcy określone warunki udziału w postępo-aniu. 
Zamawiający nie mają jednak pełnej swobody wyboru kontrahenta ani prawa do 
całkowicie dowolnego ukształtowania z nim stosunku prawnego8, gdyż muszą to 
czynić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na wysoką różnorodność 
postępowań przetargowych, ich przedmiotu, sposobu realizacji, potrzeb oraz 
oczekiwań zamawiających, ustawodawca w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. w sposób ogólny 

6 http://www.eur-lex.europa.eu [dostęp: 13.07.2016]. 
7 Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik, red. H. Niedziela, Warszawa 2011, s. 18.
8 T. Filipowicz, Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących 
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określił katalog warunków udziału w postępowaniu. Ustawo-dawca wskazał, że o 
zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i 
doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Art. 22 ust. 5 u.p.z.p., stanowi, że warunki, o których mowa powyżej, oraz opis 
sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią 
dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, 
usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego 
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.  

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej(dalej 
KIO) z dnia 29 kwietnia 2013 r., w którym wskazano, że w świetle regulacji art. 22 
u.p.z.p. zamawiający może nie stawiać i nie opisywać żadnych warunków udziału w 
postępowaniu lub stawiać je na dowolnie niskim poziomie (za wyjątkiem warunków 
wynikających z samych przepisów prawa). Powyższe podlega jedynie ocenie według 
kryteriów wynikających z zasad systemu finansów publicznych, tj. racjonalności i 
gospodarności, do których przepisy u.p.z.p. się nie odwołują9.

Dokonując analizy terminu „warunki udziału w postępowaniu” w zamó-
wieniach publicznych zwrócić należy uwagę na art. 24 u.p.z.p.

W przepisie art. 24 ust. 1 pkt 2-11 u.p.z.p. wymienione zostały warunki, 
w związku z zaistnieniem których wyklucza się wykonawcę z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis art. 26 ust. 2a u.p.z.p. wskazuje, że 
warunki udziału w postępowaniu obejmują warunki określone w art. 22 i 24 u.p.z.p. 
Zgodnie z tym przepisem wykonawca, na żądanie zamawiającego 
i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie 
później niż na dzień składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub składania ofert: spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż warunki udziału w postępowaniu to 
„warunki pozytywne” rozumiane jako kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w 
zakresie określonych uprawnień, potencjału, sytuacji itp. dające gwarancję należytego 
wykonania zamówienia publicznego, a także brak „warunków negatywnych”, tj. brak 
okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia wykonawcy z art. 24 u.p.z.p., 
dotyczących m.in. nierzetelności, upadłości, zaległości publicznoprawnych albo 
karalności za określone przestępstwa i inne10.

Należy zwrócić uwagę, że formułowane przez zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu nie mogą naruszać zasad przewidzianych przepisami u.p.z.p. Jedną z 
tych zasad jest zasada uczciwej konkurencji. Zamawiający określa warunki udziału w 

9 Wyrok KIO z dnia 29 kwietnia 2013 r., sygn. akt 884/13, Legalis.
10 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki[dostęp: 
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sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania. 
Oznacza to, że zamawiający nie może określić warunków udziału w postępowaniu w 
sposób, który umożliwiałby złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu 
gronu wykonawców, podczas gdy zamówienie mogliby należycie wykonać także inni 
wykonawcy. Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie 
mogą stawiać wykonawców pochodzących z innych państw Unii Europejskiej w 
sytuacji mniej korzystnej niż wykonawców z Polski. Do warunków, w których 
przepisy krajowe mogą być mniej korzystne dla wykonawców zagranicznych, 
nawiązuje orzecz-nictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przykładowo 
wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-234/03 „Contse”, w którym 
orzeczono, że przepis krajowy powinien być stosowany w sposób niedyskryminujący11

. 
W wyroku z dnia 17 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, 
że zamawiający zobowiązany jest określić warunki udziału w taki sposób, aby 
do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający 
doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie zamówienia, przy 
czym określenie warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego, który 
dokonując tej czynności zobowiązany jest brać pod uwagę przedmiot zamówienia, cel 
przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej 
konkurencji12.

Warunki udziału w postępowaniu i opis ich spełniania stanowią odrębny 
element, który służyć ma ocenie podmiotowej wykonawcy i nie należy odczytywać go 
łącznie z opisem przedmiotu zamówienia13. Niespełnienie warunków udziału w 
postępowaniu wiąże się z przesłankami podmiotowymi odnoszącymi się do 
wykonawcy  jego zdolnością do realizacji zamówienia. 
Od powyższego należy odróżnić treść oferty, jako zobowiązania wykonawcy 
do wykonania na rzecz zamawiającego świadczenia o zakresie opisanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. według potrzeb i wymagań na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., dotyczy to więc strony przedmiotowej oferty14. 
Sankcją za niespełnienie warunków udziału w postępowaniu jest wykluczenie 
wykonawcy. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie może 
domniemywać wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 
wykonawcę, to wykonawca zobowiązany jest, w sposób zdefiniowany ustawą, 
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu15. Wykonawcę obciążają 
konsekwencje niewykazania spełniana tych warunków. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 4 
u.p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 
wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą16. Sankcją za złożenie 

11 Wyrok z dnia 29 października 1980 r. w sprawie 22/80 Boussac Saint – Freres, Rec., str. 3427, pkt 9; 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/28094/Orzeczenie20234_03.pdf [dostęp:13.07.2016].

12 Wyrok KIO z dnia 17 maja 2011, KIO 953/11, Legalis.
13 Wyrok KIO z dnia 14 maja 2013, KIO 1003/13, Legalis.
14 Wyrok KIO z dnia 14 listopada 2011 r., KIO 2377/11, Legalis.
15 K. Horubski, T. Kocowski,Spełnianie warunków udziału w postepowaniu przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Prawo Zamówień Publicznych, 2014, nr 1, Legalis.
16 Art. 26, ust. 4 u.p.z.p.



oferty niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest 
odrzucenie oferty. Krajowa Izba Odwoławcza wyjaśniała, że nie można odrzucić 
oferty z powodu niespełnienia warunków podmiotowych (konsekwencją wykluczenia 
wykonawczy z postępowania jest uznanie jego oferty za odrzuconą – tak więc oferta 
nie jest już badana pod kątem jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia) i 
odwrotnie, nie można wykluczyć wykonawcy z powodu niespełniania warunków 
przedmiotowych17.

W celu ustalenia przejrzystych zasad możliwych stawianych warunków udziału 
w postępowaniu przez zamawiających ustawodawca przewidział, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać 
od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do prze-
prowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu (przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane)– wymagań określonych przez zamawiającego – zamawiający wskazuje w 
ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówwienia lub 
zaproszeniu do składania ofert18. Wykaz dokumentów i oświadczeń, których może 
żądać zamawiający wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane19.

Rozporządzenie to, w § 1 ust. 1 pkt. 1-11, wskazuje dokumenty, których 
zamawiający może żądać od wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., z kolei w § 3 ust. 
1-7 zawiera wykaz dokumentów, których może żądać zamawiający w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, o 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Jako przykład dokumentów, 
których może żądać zamawiający w celu oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków, o których mowa w art. 2 ust.1 u.p.z.p., można wskazać poświadczenia 
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykazu wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dodatkowo można 
żądać dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, w szczególności:

 koncesji, zezwolenia lub licencji;

17 Wyrok KIO z dnia 30 października 2013 r., KIO 2433/13, Legalis.
18 Art. 25, ust.1 u.p.z.p.
19 Dz.U., poz. [BRAKUJE NUMERU lub roku wydania Dz.U.],213.



 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych, w celu wykonania zamówienia, 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, opisem 
urządzeń technicznych, wykazem osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, oświadczeniem, że osoby 
te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień;

 sprawozdania finansowego albo jego części;
 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwier-
dzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w prawie szwedzkim

W prawie szwedzkim wykonawca może zostać wybrany dopiero wówczas, gdy nie 
zachodzi w stosunku do niego żadna z okoliczność skutkująca jego wykluczeniem. 
Przesłanki wykluczenia wykonawcy opisane zostały w rozdziale 10 § 1-2 LOU. 
Rozdział 10 § 1 przewiduje obligatoryjne wykluczenie wykonawcy w sytuacji, gdy 
zamawiający ma wiedzę o tym, że wykonawca na mocy prawomocnego wyroku został 
skazany za wymienione w tym paragrafie przestępstwa, m.in. łapówkarstwo, 
oszustwo, pranie brudnych pieniędzy i inne. W tym paragrafie w pkt 4 ustawodawca 
szwedzki przewidział jednak, że jeżeli zachodzi wyjątkowa sytuacja, to zamawiający 
może nie wykluczać wykonawcy, nawet gdy wykonawca jest prawomocnie skazany za 
jedno z wyżej opisanych przestępstw. Przypadki zastosowania tej regulacji przewiduje 
orzecznictwo sądo-we. Zamawiający jest zobligowany w każdym postępowaniu do 
przestrzegania zasady proporcjonalności, a w niektórych przypadkach wykluczenie 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia może stać w sprzeczności z 
wyżej wy-mienioną zasadą, przykładowo, jeśli przestępstwo było mniejszej wagi albo 
zostało popełnione wiele lat wstecz. W wyroku Sądu Administracyjnego II instancji 
w Sztokholmie z dnia 28 stycznia 2013 r.20 wskazano, że wykluczenie wykonawcy w 
tym przypadku stałoby w sprzeczności z zasadą proporcjonalności. 

Fakultatywne wykluczenie wykonawcy ustawodawca przewidział w rozdziale 
10 § 2 LOU, zgodnie z którym zamawiający może wykluczyć z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który jest w stanie upadłości, 
likwidacji, pod zarządem komisarycznym; wykonawcę skazanego prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo 
wykonawcę, który nie wykonał w sposób należyty swoich zobowiązań związanych z 

20 Wyrok Sądu Administracyjnego II instancji w Sztokholmie z dnia 28 stycznia 2013 r., nr sprawy 7153-
1218,http://anbud24.se/oproportionerligt-utesluta-foretag [dostęp: 13 lipca 2016]. 



prowadzoną działalnością gospodarczą, co jest wstanie wykazać zamawiający. 
Wykluczony może być także wykonawca, który nie wypełnia swoich obowiązków z 
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków w swoim kraju, lub w kraju, w 
którym udzielono zamówienia, w jakimkolwiek istotnym zakresie nie dostarczył 
wymaganych informacji lub dostarczył nieprawidłowe informacje wymagane zgodnie z 
przepisami rozdziału 10 i 11 LOU.

Podkreślenia wymaga, że w prawie szwedzkim weryfikacja wykonywania przez 
wykonawcę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i po-datków 
spoczywa na zamawiającym. Zamawiający złożone przez wykonawców oświadczenia 
o braku podstaw do wykluczenia w tym zakresie weryfikuje poprzez uzyskanie 
informacji od właściwych organów – urzędu skarbowego21.

W przypadku braku podstaw do wykluczenia wykonawca wykazuje, 
że spełnia warunki udziału w postępowaniu za pomocą wymaganych dokumentów 
albo oświadczeń. 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w prawie szwedzkim sprecyzowane zostały w rozdziale 11 LOU, 
dotyczącym weryfikacji predyspozycji wykonawców i ich kwalifikacji do wy-konania 
zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinny być stawiane na 
najniższym poziomie i mogą dotyczyć działalności gospodarczej wykonawcy, jego 
sytuacji ekonomicznej, finansowej, technicznej i zawodowej. Stawiane warunki muszą 
być adekwatne do zakresu przedmiotu zamówienia22. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający 
nie może stawiać wyższych wymagań, niż te, które są niezbędne dla osiągnięcia celu, 
jakiemu ma służyć dany wymóg23. 

Te minimalne wymagania, które stawia zamawiający, to tzw. wymogi 
kwalifikacyjne; muszą stać w zgodzie z uregulowaniami zawartymi w rozdziale 11 § 
7-17 LOU. Oznacza to, że jedynie takie wymogi, które można wypełnić 
w sposób opisany w wyżej wymienionych paragrafach są dozwolone. Ponadto 
wymogi te muszą być tak sformułowane, aby można było dokonać oceny, 
czy dany wykonawca je wypełnia, czy też nie wypełnia. Nie mają one prowadzić do 
porównywania wykonawców. Ocenie podlega jedynie okoliczność, czy dany 
z wymogów zostaje spełniony, czy też nie. Jednym z istotniejszych warunków 
w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę potencjału technicznego 
i zawodowego. Ta problematyka została uregulowana w rozdziale 11§ 10-13 LOU. 
Wyliczenie w § 1, w jaki sposób potencjał techniczny winien zostać udokumentowany, 
jest katalogiem zamkniętym. Z drugiej strony nie ma żadnych ograniczeń, co może 
zostać wykazane za pomocą tzw. referencji. Jeśli zamawiający stawia 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymóg posiadania przez wykonawcę 
możliwości technicznych do wykonania zamówienia, to winy być one zweryfikowane. 
Zamawiający jest zobligowany w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia do określenia, 
w jaki sposób wykonawca ma potwierdzić swój potencjał techniczny i zawodowy. 
Podkreślenia wymaga to, że zarówno potencjał techniczny, jak i zawodowy nie zostały 
zdefiniowane w ustawie. W celu wykazania sytuacji technicznej pozwalającej 

21 Rozdział 10 § 3 LOU.
22 Rozdział 11 § 2 LOU. 
23 http://www.upphandlingsmyndigheten.se[dostęp: 13.072016]. 



wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać 
zestawienia zakończonych robót budowlanych z ostatnich 5 lat, wykazu usług albo 
dostaw z ostatnich 3 lat. Do robót budowlanych winny być dołączone informacje 
(zaświadczenie) potwierdzające wartość wykonanych robót, wykonanie ich w sposób 
zadowalający, datę wykonania, miejsce wykonania oraz wskazujące, czy wykonanie 
nastąpiło według obowiązujących norm branżowych i czy zamówienie zostało 
wykonane w sposób prawidłowy. Odnośnie dostaw i usług wymagane są informacje 
potwierdzające wartość wykonanych usług lub dostaw, datę wykonania oraz czy 
odbiorcą był organ publiczny czy prywatny. Pomimo że z LOU wynika, że informacje 
winny zostać przedłożone za pomocą zestawienia, czyli pisemnie, osoby prowadzące 
postępowanie przetargowe często żądają od potencjalnych wykonawców informacji 
kontaktowych do osoby odpowiedzialnej (tzw. referenta) za wykonanie zamówienia u 
poprzedniego zamawiającego, aby samodzielnie uzyskać niezbędne informacje 
poprzez nieformalny kontakt (rozmowa telefoniczna, e-mail) z tą osobą. Referent ma 
za zadanie potwierdzić, czy dany wykonawca faktycznie wykonał zamówienie, na 
które powołuje się w swojej ofercie. Dokonuje tego, przyznając określoną ilość 
punktów w ustalonej skali, np. od 1 do 5, wskazując „zadowolenie” zamawiającego 
odnośnie poszczególnych aspektów wykonanego zamówienia, np. czy wykonane 
zostało w terminie przewidzianym w umowie albo czy jakość wykonanego 
zamówienia jest zgodna z oczekiwaniami zamawiającego. Zamawiający wskazuje 
również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia próg, czyli minimalną 
średnią wartość ocen od referentów za wszystkie pytania (np. 3,8), które musi uzyskać 
potencjalny wykonawca, aby uznano, że spełnia wymóg posiadania możliwości 
technicznych do wykonania danego zamówienia24. 

W celu wykazania sytuacji finansowej zamawiający może żądać przed-łożenia 
sprawozdań finansowych zawierających informację o przychodach netto ze sprzedaży, 
wyniku finansowym oraz zaświadczeń z banku albo dowodu odpowiedniego 
ubezpieczenia działalności gospodarczej. W prawie szwedzkim duże znaczenie ma 
wykazanie, że potencjalny wykonawca spełnia odpowiednie standardy jakości, jak i 
standardy środowiskowe. Zamawiający może żądać odpowiednich zaświadczeń czy 
certyfikatów, a w przypadku, gdy wykonawca nie przeszedł procedury certyfikacji, 
aby dołączył opis, w jaki sposób będzie postępował przy wykonaniu zamówienia, aby 
zarówno standardy jakości, jak i standardy środowiskowe zostały zachowane.

Podsumowanie 
Podstawowym celem zamawiającego, który przeprowadza postępowanie o udzie-lenie 
zamówienia publicznego, jest dokonanie wyboru wykonawcy, który gwarantuje 
wykonanie określonego przedmiotu zamówienia w sposób najbardziej efektywny i 
najtańszy. W celu oceny zdolności wykonawców do wykonania zamówienia 
publicznego zamawiający określają warunki udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Zarówno prawo polskie, jak i szwedzkie stawia 
wykonawcom podobne warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, które dotyczyć mogą ich sytuacji finansowej, ekonomicznej, technicznej, 
zawodowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę, że 

24 http://www.upphandlingsmyndigheten.se [dostęp: 13.07.2016]. 



brak jest przesłanek do jego wykluczenia. Dopiero po stwierdzeniu przez 
zamawiającego, że brak jest przesłanek do wykluczenia wykonawcy, zamawiający 
ocenia pozostałe warunki udziału w postępowaniu. Wyżej opisane warunki udziału 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazują, że 
stawiane warunki w Polsce i Szwecji są bardzo zbliżone, rzec by można, że takie same. 
Podobny, a nawet w większości pokrywający się standard wymogów stawianych 
wykonawcom w procedurach z zakresu zamówień publicznych z pewnością wynika z 
faktu przynależności obu państw do Unii Europejskiej i realizacji szeregu dyrektyw 
dotyczących zamówień pub-licznych. Unijne przepisy ujednolicają zasady udzielania 
zamówień publicznych w krajach członkowskich. Przyczynia się to z pewnością do 
realizacji zasady swobody przepływu usług świadczonych przez wykonawców i czyni 
rynek zamówień publicznych rynkiem otwartym, pozwalającym wykonawcom na 
realizację prowadzonych działalności gospodarczych poza obszarem swojego kraju. 

Pomimo podobieństw dostrzec można pewne różnice w omawianym temacie. 
Dotyczą one przede wszystkim sposobu weryfikowania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu przez wykonawców. W Polsce ocena zamawiającego, dotycząca 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, opiera się przede 
wszystkim na dokumentach, oświadczeniach, poświadczeniach składanych przez 
wykonawców. To na wykonawców zatem nakładane są obowiązki wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Inaczej sytuacja przedstawia się w 
Szwecji, gdzie na zamawiającego nałożono obowiązek, ale i przyznano uprawnienie 
do weryfikowania w odpowiednich rejestrach, organach państwowych informacji, 
które podał wykonawca. 

Reasumując, warto wskazać jako różnicę w prowadzonych postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego okoliczność, że w Szwecji postępowanie prowadzone 
jest przede wszystkim w formie elektronicznej, forma papierowa stanowi wyjątek, 
natomiast w Polsce przeważają zdecydowanie postępowania papierowe. Niemniej 
jednak zmiany, które przynoszą dyrektywy unijne, z pewnością jeszcze bardziej 
ujednolicą regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych.
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