
PZP rok 2020 numer 3 str. 192

Z problematyki statusu prawnego
wykonawcy zamówienia publicznego

ŻANETA URBANIAK

Dyspozycje art. 19 ust. 1 oraz art. 80 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w świetle motywu 14 tej
dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym wykluczającym
możność ubiegania się przez podmioty założone w celu niezarobkowym o udzielenie zamówienia publicznego
na usługi inżynieryjne i architektoniczne, podczas gdy podmioty te są uprawnione na gruncie prawa krajowego
do oferowania usług objętych tego rodzaju zamówieniem.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.6.2020 r., C-219/19

Uwagi ogólne

Przedmiotem glosowanego wyroku jest odpowiedź na pytanie, czy postanowienia motywu 14 w związku
z art. 19 ust. 1 i art. 80 ust. 2 dyrektywy 2-14/24 stoją na przeszkodzie przepisowi takiemu jak art. 46 włoskiego
Kodeksu zamówień publicznych, w drodze którego władze krajowe dokonały transpozycji dyrektywy 2014/23,
2014/24, 2014/25 do prawa włoskiego, zezwalając jedynie wykonawcom utworzonym we wskazanej w nim for-
mie prawnej na udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na „usługi architektoniczne i in-
żynieryjne”, co skutkuje wykluczeniem z udziału we wspomnianych postępowaniach wykonawców świadczących
rzeczone usługi, działających w innej formie prawnej”.

Zarys stanu faktycznego sprawy

Na mocy ustawy z 19.4.2016 r. we Włoszech ustanowiony został Codice di contratti pubblici (dalej jako: Ko-
deks zamówień publicznych), który w art. 45 definiuje pojęcie wykonawcy w sposób ogólny, zgodny z definicją
wykonawcy zawartą w dyrektywach 2014/24, 2014/25. W art. 46 Kodeksu zamówień publicznych włoski ustawo-
dawca ustanowił szczególne zasady dotyczące usług architektonicznych i inżynieryjnych, zgodnie z którymi: „do
udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi architektoniczne i inżynieryjne upraw-
nione są:

a) podmioty świadczące usługi inżynieryjne i architektoniczne: przedstawiciele wolnych zawodów działają-
cy indywidualnie lub w formie spółek, spółki przedstawicieli wolnych zawodów, o których mowa w lit. b,
spółki inżynieryjne, o których mowa w lit. c, konsorcja, europejskie zgrupowania interesów gospodarczy-
ch (EZIG), tymczasowe zgrupowania wspomnianych podmiotów, które świadczą na rzecz działających na
rynku publicznych i prywatnych instytucji zamawiających usługi inżynieryjne i architektoniczne, a także
wykonują działalność techniczno-administracyjną oraz sporządzają związane z tą działalnością analizy
wykonalności pod względem ekonomiczno-finansowym, w tym, w odniesieniu do działalności związanej
z renowacją i konserwacją mienia ruchomego i zdobionych powierzchni obiektów architektonicznych,
podmioty posiadające uprawnienia konserwatora zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) spółki przedstawicieli wolnych zawodów: spółki utworzone wyłącznie między przedstawicielami wolny-
ch zawodów należącymi do właściwych samorządów zawodowych ustanowionych w obowiązujących
przepisach regulujących wykonywanie wolnych zawodów, w formie spółek osobowych, o których mowa
w rozdziałach II, III i IV tytułu V księgi V Kodeksu cywilnego, a także w formie spółdzielni, o których
mowa w rozdziale I tytułu VI księgi V Kodeksu cywilnego, które świadczą na rzecz publicznych i pry-
watnych instytucji zamawiających usługi inżynieryjne i architektoniczne, takie jak analizy wykonalności,
badania, doradztwo, projektowanie lub nadzór budowlany, oceny wykonalności pod względem technicz-
no-ekonomicznym lub analizy oddziaływania na środowisko;
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c) spółki inżynieryjne: spółki kapitałowe, o których mowa w rozdziałach V, VI i VII tytułu V księgi V Ko-
deksu cywilnego, lub w formie spółdzielni, o których mowa w rozdziale I tytułu VI księgi V Kodeksu cy-
wilnego, niespełniające wymogów spółek przedstawicieli wolnych zawodów, które świadczą usługi w za-
kresie analiz wykonalności, badań, doradztwa, projektowania lub nadzoru budowlanego, ocen wykonal-
ności pod względem techniczno-ekonomicznym lub analiz oddziaływania, a także prowadzą ewentualną
działalność produkcyjną związaną ze świadczeniem tych usług;

d) podmioty świadczące usługi inżynieryjne i architektoniczne oznaczone kodami CPV od 74200000–1 do
74276400–8, od 74310000–5 do 74323100–0 oraz 74874000–6, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania
w innych państwach członkowskich, utworzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie
członkowskim;

e) tymczasowe zgrupowania złożone z podmiotów, o których mowa w lit. a–d;
f) stałe zgrupowania utworzone między spółkami przedstawicieli wolnych zawodów a spółkami inżynieryj-

nymi, w tym w formie mieszanej, złożone z co najmniej trzech członków, którzy wykonywali działalność
w sektorze usług inżynieryjnych i architektonicznych”.

W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem glosy Parsce Fundazione Parco dele Scienze e della Cul-
tura (dalej jako: Parsec), posiadająca status fundacji w rozumieniu prawa włoskiego, założona w celu niezarob-
kowym, której przedmiotem działalności zgodnie ze statutem są w szczególności badania nad klęskami żywioło-
wymi, prognozowanie warunków ryzyka i zapobieganie im, planowanie, zarządzanie i monitorowanie środowi-
skowe i przestrzenne, a także ochrona ludności i środowiska, złożyła wniosek do włoskiego Autorita nazionale
anticorruzione (krajowy urząd antykorpucyjny, dalej jako: ANAC) o wpis Parsec do krajowego rejestru spółek
inżynieryjnych i przedstawicieli wolnych zawodów uprawnionych do świadczenia usług architektonicznych i in-
żynieryjnych (zgodnie z przepisami prawa włoskiego działalność statutowa Parsec zalicza się do usług architekto-
nicznych i inżynieryjnych). Wpis Parsec do krajowego rejestru spółek inżynieryjnych i przedstawicieli wolnych
zawodów był jej niezbędny do udziału w przetargach na usługi w zakresie podziału terytorium na strefy w opar-
ciu o ryzyko sejsmiczne. ANAC odmówiła Parsec wpisu do rejestru, ponieważ jako fundacja nie przynależała do
żadnej z kategorii wykonawców określonych w art. 46 ust. 1 Kodeksu zamówień publicznych. Parsec odwołała
się od decyzji ANAC do Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalnego sądu administracyjnego
dla Lacjum, dalej jako: Sąd odsyłający).

Sąd odsyłający wskazał, że przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których udział
chciała wziąć Parsec, tj. usługi w zakresie sejsmologii i podziału kraju na strefy w oparciu o ryzyko sejsmiczne,
są usługami architektonicznymi i inżynieryjnymi w rozumieniu Kodeksu zamówień publicznych, zaś kodeks ten
w art. 46 ogranicza krąg wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi
architektoniczne i inżynieryjne, tylko do niektórych kategorii podmiotów, do których nie należą podmioty o celu
niezarobkowym. W związku z tym złożenie przez Parsec oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego będzie się wiązało z weryfikacją kwalifikacji zawodowych przez zamawiających, a co za tym idzie ‒ w sy-
tuacji, gdy Parsec nie została wpisana do właściwego rejestru, zamawiający nie będzie mógł pozytywnie zweryfi-
kować Parsec jako wykonawcy w postępowaniu.

Sąd odsyłający wskazał, że ograniczenie prawa do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych na mocy art. 46 ust. 1 Kodeksu zamówień publicznych do określonych kategorii wykonawców za-
pewnia wysoką jakość usług. Krajowy sąd orzekający powołał się na wyrok Trybunału z 23.12.2009 r.1, w którym
to Trybunał stwierdził, że niezgodne z prawem Unii są przepisy włoskiego Kodeksu zamówień publiczny-
ch, które zakazują podmiotom niemającym zasadniczo celu zarobkowego udziału w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych, podczas gdy podmioty te były uprawnione do oferowania usług objętych przedmiotem
zamówienia na rynku. Sąd odsyłający wskazał, że wnioski płynące z wyroku powołanego w zdaniu poprzedzają-
cym są ogólne, dlatego też rozważenia wymaga okoliczność, czy prawo Unii pozostawia państwom członkowskim
możliwość przyjęcia węższych definicji „wykonawcy” w odniesieniu do usług będących przedmiotem postępo-
wania. Ponadto Sąd odsyłający podniósł, że przepisy art. 46 ust. 1 Kodeksu zamówień publicznych mają zastoso-
wanie wyłącznie do podmiotów włoskich, w stosunku do podmiotów z innych państw członkowskich przepis ten
nie będzie miał zastosowania.

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy, Sąd odsyłający zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału
z pytaniem prejudycjalnym: „czy postanowienia motywu 14 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 80 ust. 2 dyrektywy
2-14/24 stoją na przeszkodzie przepisowi takiemu jak art. 46 [Kodeksu zamówień publicznych – przyp. aut.],
w drodze którego [Republika Włoska – przyp. aut.] dokonała transpozycji dyrektywy 2014/23, 2014/24, 2014/25 do
prawa krajowego, który to przepis zezwala jedynie wykonawcom utworzonym we wskazanej w nim formie prawnej

1 Wyrok TSUE z 23.12.2009 r., C-305/08.
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na udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na »usługi architektoniczne i inżynieryjne«,
co skutkuje wykluczeniem z udziału we wspomnianych postępowaniach wykonawców świadczących rzeczone
usługi, działających w innej formie prawnej”.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości na wstępie wskazał, że Sąd odsyłający w jego ocenie dąży w „istocie do ustalenia,
czy art. 19 ust. 1 i art. 80 ust. 2 dyrektywy 2014/242 w świetle motywu 14 owej dyrektywy należy interpretować
w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które wykluczają możliwość udziału podmiotów o celu
niezarobkowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inżynieryjne i architektoniczne,
podczas gdy podmioty te są uprawnione na gruncie prawa krajowego do oferowania usług objętych odnośnym
zamówieniem”.

Trybunał w swoich rozważaniach podniósł, że fundacje takie jak Parsec, które przez swoją działalność nie dążą
do celu zarobkowego, na gruncie przepisów włoskiego Kodeksu zamówień publicznych nie mogą zostać dopusz-
czone do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inżynieryjne i architektoniczne,
podczas gdy zgodnie z prawem krajowym są upoważnione do oferowania usług objętych przedmiotem zamówie-
nia.

Trybunał w glosowanym wyroku wskazał, że „art. 19 ust. 1 i art. 80 ust. 2 Dyrektywy w świetle motywu
14 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które wykluczają możliwość
udziału podmiotów o celu niezarobkowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inży-
nieryjne i architektoniczne, podczas gdy podmioty te są uprawnione na gruncie prawa krajowego do oferowania
usług objętych zamówieniem”. Stanowisko to pozostaje w zgodzie z wcześniejszymi wyrokami Trybunału, w któ-
rych Trybunał wskazywał na konieczność przyjęcia szerokiej interpretacji pojęcia „wykonawca”. Trybunał zgodził
się z twierdzeniem, że państwa członkowskie mają możliwość udzielania określonym kategoriom wykonawców
zezwoleń na świadczenie określonych usług oraz że mogą one w szczególności zezwolić albo też zezwolić pod-
miotom, które nie dążą do osiągnięcia celu zarobkowego, na prowadzenie działalności na rynku zależnie od tego,
czy ta działalność jest do pogodzenia z ich celami statutowymi. Trybunał podkreślił, że w zakresie, w jakim pod-
mioty te są uprawnione do oferowania określonych usług na rynku, prawo krajowe nie może zabraniać im udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na te usługi. W art. 2 ust. 1 pkt 10 Dyrektywy zdefiniowano
pojęcie wykonawcy poprzez wskazanie, że wykonawcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, podmiot publiczny
lub grupa takich osób lub podmiotów, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorstw, które oferują na rynku
wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług. Interpretacja
tego przepisu w świetle motywu 14 Dyrektywy prowadzi do konkluzji, że pojęcie to musi być interpretowane sze-
roko, co oznacza, że zakres pojęciowy wykonawcy obejmuje wszystkie osoby lub podmioty działające na rynku,
bez względu na ich formę prawną. Artykuł 19 ust. 1 i art. 80 ust. 2 Dyrektywy przewidują wyraźnie, że nie ma
podstaw prawnych do odrzucenia oferty wykonawcy wyłącznie z tego powodu, że przepisy krajowe wymagają od
wykonawcy posiadania przez niego statusu osoby fizycznej lub prawnej, w związku z czym żadnemu podmioto-
wi, któremu przepisy prawa krajowego zezwalają na oferowanie na rynku określonych usług, a co za tym idzie ‒
wykonywanie określonej działalności, nie można odmówić prawa do występowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w charakterze wykonawcy.

Ocena stanowiska Trybunału na gruncie prawa polskiego

Pojęcie „wykonawca” w ustawie z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych3 zostało zdefiniowane
w art. 2 pkt 11, zgodnie z którym przez pojęcie to należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. W przywołanej w zdaniu poprzedzającym defini-
cji ustawodawca posługuje się pojęciami takimi jak osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyj-
na nieposiadająca osobowości prawnej, które nie zostały zdefiniowane na gruncie przepisów ustawy ZamPublU,
w związku z czym na podstawie art. 14 ust. 1 ZamPublU powinny być rozumiane w sposób określony w przepi-

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dy-
rektywę 2004/18/WE; dalej jako: Dyrektywa.
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.; dalej jako: ZamPublU.

3



PZP rok 2020 numer 3 str. 192

sach Kodeksu cywilnego. Przepis art. 2 pkt 11 ZamPublU przewiduje, że wykonawcą w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.

Osobą fizyczną w rozumieniu przepisów art. 8 KC jest każdy człowiek, który co do zasady od dnia urodzenia
ma zdolność prawną, której nie może zbyć w drodze czynności prawnej. Każda osoba fizyczna może się stać pod-
miotem praw i obowiązków dostępnych dla osób fizycznych. Możliwość występowania osoby fizycznej jako wy-
konawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego determinuje fakt posiadania przez nią zdolności
do czynności prawnej, od której uzależniona jest możliwość wywoływania swoim zachowaniem skutków w sferze
prawa cywilnego. „W piśmiennictwie napotkać można różne definicje zdolności do czynności prawnych. Według
S. Szera »zdolność do czynności prawnych jest to zdolność dokonywania we własnym imieniu czynności prawny-
ch, czyli zdolność do działania z zamiarem wywołania określonych skutków prawnych, mianowicie ustanowienia
zmiany lub zniesienia stosunku prawnego«. Zbliżona do tego jest wypowiedź J. Wiszniewskiego, według którego
»zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do dokonywania we własnym imieniu takich czynności, które
zmierzają do wywołania skutków prawnych«. Zdaniem A. Woltera, zdolność taka to zdolność »do tego, aby za
pomocą czynności prawnych nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania«.

W ujęciu S. Grzybowskiego zdolność do czynności prawnych »jest zdolnością do tego, aby przez czynności
prawne swym własnym działaniem nabywać lub utracać prawa albo zaciągać zobowiązania i w ogóle wywoły-
wać skutki prawne«. E. Skowrońska-Bocian stwierdza, że »zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej to
możliwość nabywania praw i obowiązków przez samodzielne składanie oświadczeń woli (dokonywanie czynności
prawnych)«.

Według Z. Radwańskiego, omawianą nazwą »określa się kwalifikacje osoby do dokonywania swoistych działań
konwencjonalnych, jakimi są czynności prawne«”4.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może bez przeszkód być stroną umowy o zamówie-
nie publiczne. Do zawarcia umów o zamówienie publiczne z wykonawcami będącymi osobami fizycznymi docho-
dzi najczęściej w przypadku umów dotyczących dzieł autorskich, gdzie najistotniejszym elementem zamówienia
jest osobisty element świadczenia, nierozerwalnie związany z osobą twórcy, w szczególności artysty, plastyka,
muzyka.

Drugą kategorią podmiotów uprawnionych do występowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego są osoby prawne. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy
szczególne przyznają osobowość prawną5. Artykuł 33 KC nie określa cech osób prawnych, determinujących
możliwość przynależenia bytu do tej kategorii prawa cywilnego, jedynie wskazuje krąg podmiotów, którym przy-
znany został przymiot osobowości prawnej. Cechy osoby prawnej definiowane są przez doktrynę i orzecznictwo
sądów. „R. Longchamps de Bérier wskazał, iż osoby prawne powinny mieć zdolność posiadania interesów i zdol-
ność wykonywania prawa. Punktem wyjścia było dla niego pojęcie prawa podmiotowego, które w następujący
sposób przedstawił:

a) prawo podmiotowe jest to stanowisko wytworzone dla kogoś przez prawo przedmiotowe.
b) Istota tego stanowiska może być zbadana jedynie drogą dedukcji z istoty i celu prawa przedmiotowego

oraz przez obserwację sposobu, w jaki ono ten cel spełnia.
c) Prawo przedmiotowe jest to ogół norm regulujących wzajemne stosunki członków społeczeństwa ludz-

kiego, a więc przede wszystkim ludzi.
d) Co do swej istoty jest prawo przedmiotowe instytucją społeczną i normy jego regulują tylko te stosunki,

które się z życia społecznego wyłaniają.
e) Społeczny element, zawierający się w tych stosunkach, zawarty być musi też w pojęciu prawa podmioto-

wego jako stanowiska, które przez uregulowanie społecznych stosunków dla podmiotów tych stosunków
powstaje.

Tym społecznym elementem stosunków, przez których uregulowanie prawo podmiotowe powstaje, jest interes.
Interesem zaś jest: stosunek pewnej istoty do świata zewnętrznego, polegający na tym, że ta istota, ze względu
na cel, do którego dąży, czegoś od świata zewnętrznego potrzebuje, a ta potrzeba może być w zasadzie zaspoko-
jona”6. Inni autorzy wskazują, że do typowych cech osoby prawnej należą: posiadanie struktury organizacyjnej,
działanie za pośrednictwem organów, zdolność prawna w zakresie prawa materialnego, zdolność procesowa, zdol-
ność upadłościowa i układowa, posiadanie własnego majątku, a także odpowiedzialność własnym majątkiem za
zobowiązania7. „Według dominującego w doktrynie i orzecznictwie poglądu osobą prawną jest tylko jednostka

4 Por. Prawo cywilne – część ogólna, M. Safjan (red.). T. I [w:] System Prawa Prywatnego, Warszawa 2007, s. 973.
5 Art. 33 KC.
6 R. Longchamps de Bérier, Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911.
7 Kodeks spółek handlowych. Komentarz, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2012.
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organizacyjna, uznawana wyraźnie za osobę prawną przez przepis prawa. Można było jednak także spotkać zapa-
trywanie, że osobą prawną jest każda jednostka organizacyjna, jeżeli tylko posiada cechy osoby prawnej. Pierw-
sza z tych koncepcji zwana normatywną lub formalną metodą regulacji osób prawnych znalazła mocne wsparcie
ustawodawcy. Przepisy ogólne prawa cywilnego, a jeszcze wyraźniej przepisy Kodeksu cywilnego wskazywały
jednostki organizacyjne, które uznawały za osobę prawną oraz ustalały zasadę, że inne niewymienione z nazwy
jednostki mogą być osobą prawną tylko w przypadku, jeżeli ustawa przyznaje im ten status. Nic więc dziwnego, że
pogląd ten zdobył sobie powszechne uznanie”8. Do tej kategorii podmiotów poza literalnie wskazanymi w przepi-
sie art. 33 KC należą w szczególności państwowe osoby prawne, komunalne (gminne) osoby prawne, związki
międzygminne, spółki kapitałowe, fundacje, uczelnie. Osoby prawne uzyskują osobowość prawną z chwilą ich
wpisu do właściwego rejestru, w Polsce możemy wyróżnić w szczególności rejestr przedsiębiorców czy rejestr
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Trzecią grupą podmiotów, które mogą być uznane za wykonawcę w rozumieniu przepisów art. 331 KC, są
ułomne osoby prawne. Status ułomnych osób prawnych, w ujęciu historycznym, przysparzał wielu problemów
interpretacyjnych. W szczególności wynikają one z dychotomicznego podziału podmiotów prawa cywilnego usta-
nowionego na mocy art. 1 KC, zgodnie z którym Kodeks cywilny reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi
i osobami prawnymi. Oznacza to, że te dwie kategorie podmiotów występują w przeważającej części w obrocie
gospodarczym. Stanowisko to potwierdziło również orzecznictwo Sądu Najwyższego, w szczególności uchwała
SN (7) z 10.1.1990 r., w której uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoby prawa
dzielą się na osoby fizyczne i osoby prawne. Taki podział sprawia, że w ocenie składu orzekającego nie ma pod-
staw do kreowania innych osób prawa cywilnego9. Wątpliwości dotyczące wyodrębnienia ułomnych osób praw-
nych miała rozwiać nowelizacja KC z 14.2.2003 r.10 poprzez wprowadzenie art. 331 § 1 KC, zgodnie z którym
do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosu-
je się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. „Przepis ten przesądza, że aktualnie w prawie polskim mamy
trzy grupy podmiotów, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne, którym ustawa przyznaje tę zdolność, chociaż odróżnia je od osób prawnych. Zasadnym wydaje się
uznanie ich wszystkich za podmioty prawa cywilnego, gdyż zdolność prawna oznacza nic innego tylko możliwość
bycia podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Przyznanie zdolności prawnej to, innymi słowy, uznanie przez
porządek prawny, że dana jednostka może być podmiotem każdego stosunku cywilnoprawnego. Tylko z przepisu
prawa lub całokształtu regulacji odnoszącej się do danej osoby może wynikać ograniczenie tej możliwości, czyli
wskazanie, że w określonym stosunku lub stosunkach prawnych podmiotem nie może być ten, komu przysługuje
zdolność prawna. Inaczej przedstawia się sytuacja prawna pozostałych jednostek organizacyjnych. Mogą one być
adresatem norm prawnych, ale nie zawsze łączy się to z możliwością bycia podmiotem stosunku prawnego. Nawet
gdy tak jest, to musi istnieć przepis prawa, który w konkretnej sytuacji taką możliwość im przyznaje, gdyż jako
pozbawionym zdolności prawnej nie przysługuje takim jednostkom generalna kompetencja uznawania ich za pod-
mioty stosunków prawnych”11. Wprowadzenie na mocy nowelizacji art. 331 KC stanowi prawne usankcjono-
wanie bytu ułomnych osób prawnych, zwanych też w doktrynie prawa cywilnego osobami niebędącymi osobami
prawnymi (osoby ustawowe)12, które pomimo iż nie są osobami prawnymi, posiadają zdolność prawną. Literalne
brzmienie art. 331 § 1 KC nie zawiera katalogu osób, które można uznać za ułomne osoby prawne, dlatego też uznać
należy, że katalog ten jest otwarty, a ułomną osobą prawną będzie jednostka, której ustawa przyzna zdolność praw-
ną. W doktrynie wskazuje się, że do katalogu ułomnych osób prawnych należy zaliczyć spółki cywilne, spółdziel-
nie w organizacji, partie polityczne, wspólnoty mieszkaniowe właścicieli wyodrębnionych lokali, stowarzyszenia
zwykłe, spółki osobowe i spółki kapitałowe w organizacji, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń czy
niezarejestrowany związek zawodowy. Co do niektórych z tych podmiotów w doktrynie prawa cywilnego istnieje
spór, czy powinny one zostać zaliczone do tej grupy osób, jednak nie jest to przedmiot niniejszego opracowania.

Warunkiem uznania każdej z wyżej scharakteryzowanych grup podmiotów za wykonawcę w rozumieniu prze-
pisów ustawy ZamPublU jest ubieganie się przez ten podmiot o udzielenie zamówienia publicznego (tj. złożył
ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) lub zawarcie umowy o zamówienie publiczne.
Szczególny charakter ułomnych osób prawnych zauważalny jest również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwo-
ławczej, która na gruncie przepisów dotyczących w szczególności spółki cywilnej, wspólnoty mieszkaniowej czy

8 Por. Prawo cywilne – część ogólna, op. cit., s. 973.
9 Uchwała SN (7) z 10.1.1990 r., III CZP 97/98, niepubl.
10 Ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408.
11 Por. Prawo cywilne – część ogólna, M. Safjan (red.). T. I [w]: System Prawa Prywatnego, Warszawa 2007 r.
12 Ibidem.
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oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń musiała dokonać wykładni. W przypadku oddziału zagranicznego
zakładu ubezpieczeń Izba wskazała, że „zgodnie z ugruntowanym poglądem orzecznictwa Sądu Najwyższego,
jakkolwiek oddział zagranicznej osoby prawnej jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działal-
ności gospodarczej wykonywanej przez tę osobę prawną poza siedzibą tej osoby lub głównym miejscem wykony-
wania działalności, o tyle takie wyodrębnienie i samodzielność organizacyjna pojawiające się w kilku płaszczy-
znach nie jest równoznaczne w żaden sposób z przyznaniem oddziałowi zdolności prawnej czy sądowej na grun-
cie polskiego prawa w omawianym zakresie. Takimi zdolnościami dysponuje bowiem jedynie zagraniczna osoba
prawna (zagraniczny przedsiębiorca) jako całość (tak np. wyrok SN z 11.10.2013 r., I CSK 769/12; postanowie-
nie SN z 9.7.2015 r., I CSK 669/14). Powyższe stanowisko nie ulega zmianie na gruncie przepisów podatkowy-
ch, w świetle których oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jak i sam przedsiębiorca zagraniczny są uznawane
za jednego i tego samego podatnika, a oddział stanowi jedynie część składową przedsiębiorcy zagranicznego”13.
W przypadku spółki cywilnej istnieje ugruntowana linia orzecznicza, zgodnie z którą spółka cywilna stanowi sto-
sunek zobowiązaniowy pomiędzy jej wspólnikami, w związku z czym w przypadku ubiegania się przez spółkę
cywilną o zamówienie publiczne jest ona traktowana jako wykonawcy (wspólnicy spółki cywilnej) wspólnie
ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ZamPublU14.

Inaczej rozstrzygnięta została kwestia spółki jawnej, w przypadku której stwierdzono, że jako wykonawca
w rozumieniu ustawy ZamPublU wstępuje sama spółka jawna, a nie jej wspólnicy, dlatego też zaświadczenie
z ZUS powinno zostać wystawione na tę spółkę15. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej rozstrzygnięty został
w orzecznictwie status wspólnoty mieszkaniowej, co znalazło wyraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 14.3.2008 r.: „Do wspólnoty mieszkaniowej odnosi się również pojęcie »osoba ustawowa«, do której znajdują
odpowiednie zastosowanie przepisy o osobach prawnych. Konsekwentnie to wspólnota, a nie jej członkowie, może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną, co oznacza również, że członkowie wspólno-
ty nie mogą mieć pozycji strony pozwanej w procesie. Ustawodawca uregulował bowiem tę konstrukcję prawną
odmiennie niż pozostałe instytucje tworzące zespoły osób (jak np. spółka cywilna). Za takim stanowiskiem prze-
mawiają uregulowania zawarte w art. 6, 17 i 21 WłLokU. Wynika z nich przede wszystkim odrębność wspólno-
ty w stosunku do jej członków oraz jej podmiotowość. Jako ułomna osoba prawna wspólnota mieszkaniowa ma
pewne atrybuty osobowości prawnej, gdy ma ona między innymi taką typową cechę osobowości prawnej, jaką
jest struktura organizacyjna”16. W związku z tym wykonawcą w rozumieniu ustawy ZamPublU może być również
wspólnota mieszkaniowa.

W świetle powyższego stwierdzić trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy ZamPublU wykonawcą może być
każda osoba fizyczna, osoba prawna, jak również ułomna osoba prawna w rozumieniu przepisów KC. Wskazać
jednak należy, że podmiotów działających na rynku zamówień publicznych nie da się w całości przyporządkować
do tych trzech grup podmiotów. Poza ich zakresem pozostają jeszcze jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi, którym ustawa nie przyznaje zdolności prawnej; należą do nich w szczególności jednostki organizacyj-
ne Skarbu Państwa (stacio fisci), które korzystają z osobowości prawnej Skarbu Państwa. Podobna sytuacja będzie
miała miejsce w przypadku jednostek pomocniczych gmin, powiatów czy województw. W tym miejscu należy
sobie zadać pytanie, czy taki podmiot będzie mógł być wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy ZamPublU.
Jak wynika z orzecznictwa Izby, jednostkom budżetowym Skarbu Państwa oraz gminy przysługuje prawo do wy-
stępowania jako wykonawca w rozumieniu art. 2 pkt 11 ZamPublU. Za wyrokiem z 15.5.2009 r. wskazać należy:
„Dokonując oceny, czy jednostka budżetowa posiada status wykonawcy w kontekście wzmiankowanego przepisu,
należy uwzględnić fakt, iż każdy wykonawca, składający ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, musi
posiadać zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna wynika z posiadanej osobowo-
ści prawnej lub z przepisu ustawy (art. 33 § 1 KC). Definicję jednostki budżetowej zawiera art. 20 ust. 1 usta-
wy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych17, zgodnie z którym jednostkami budżetowymi są takie jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane
dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Z przepisów ustawy nie wynika przyznanie tym jednostkom zdolności prawnej, wobec czego uznać
należy, że jednostka budżetowa nie jest wyposażona w atrybut zdolności prawnej oraz w konsekwencji w zdolno-
ść do czynności prawnych. W obrocie prawnym jednostki budżetowe funkcjonują jako jednostki organizacyjne
Skarbu Państwa (statio fisci) lub jednostki samorządu terytorialnego (statio municipi). Stanowią formę prawa bu-

13 Wyrok KIO z 23.12.2019 r., KIO 2505/19.
14 Por. wyrok KIO z 5.4.2016 r., KIO 420/16; wyrok KIO z 16.7.2013 r., KIO 1574/13.
15 Wyrok KIO z 6.3.2014 r., KIO 336/14.
16 Wyrok SA w Katowicach z 14.3.2008 r., V ACa 196/08, Legalis.
17 Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
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dżetowego, a nie wykonywania działalności gospodarczej i mimo wyodrębnienia organizacyjnego, majątkowego
i finansowego nie mają osobowości prawnej. Korzystają natomiast z osobowości prawnej Skarbu Państwa lub jed-
nostek samorządu terytorialnego. To zaś oznacza, że nie działają w imieniu własnym, nie stanowią samoistnego
podmiotu prawa i nie mogą być samodzielnym podmiotem stosunku cywilnoprawnego ani nie mogą zaciągać we
własnym imieniu praw i obowiązków (tak WSA w wyroku z 6.7.2005 r., VI SA/Wa 2083/04 )”18.

Dodatkowej analizy na gruncie definicji wykonawcy należy dokonać w przypadku fundacji. W przepisach re-
gulujących kwestie organizacji pozarządowych trzeba wyróżnić trzy rodzaje działalności, jakie może prowadzić
fundacja, tj. nieodpłatną działalność pożytku publicznego, odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działal-
ność gospodarczą. Zakres prowadzonej przez fundację działalności określa statut. Rozważając zagadnienie odpłat-
nej działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację, należy w pierwszej kolejności wskazać na definicję
zamówienia publicznego, które zgodnie z art. 2 pkt 13 ZamPublU jest umową odpłatną. Okoliczność, że fundacja
zgodnie z jej statutem nie prowadzi działalności zarobkowej, jak w przypadku glosowanego wyroku Trybunału, nie
doznaje ograniczenia na gruncie przepisów ustawy ZamPublU, a wynika jedynie z przepisów dotyczących struk-
tury organizacyjnej fundacji, a co za tym idzie ‒ fundacja niedziałająca w celach zarobkowych może skutecznie
złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co jednak może pozostawać w sprzeczności
z jej statutem i przepisami ustawy o fundacjach.

Wnioski

Analiza polskich przepisów na tle komentowanego orzeczenia Trybunału prowadzi do konkluzji, że wykonaw-
cą w rozumieniu art. 2 pkt 11 ZamPublU może być każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także ułomna osoba
prawna, co pozostaje w zgodzie z art. 19 ust. 1, art. 80 ust. 2 oraz motywem 14 Dyrektywy, a polskie prawo zamó-
wień publicznych nie zawiera przepisów, które ograniczałyby możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne

jakiemukolwiek wykonawcy ze względu na jego formę organizacyjną. Rozwiązanie takie jest niewątpliwie
lepsze w stosunku do dyspozycji normatywnych zawartych w niektórych ustawach krajowych, wprowadzających
np. ograniczenie w zakresie możności ubiegania się o zamówienia publiczne wyłącznie na rzecz przedsiębiorców
lub innych osób prowadzących zawodową działalność gospodarczą. Oczywiście przedsiębiorcy mają faktycznie
większe szanse na uzyskanie zamówienia niż zwykłe osoby fizyczne, przede wszystkim z uwagi na spełnianie
wyższego poziomu warunków realizacyjnych, jednak brak ograniczeń bardziej odpowiada transgranicznej idei
równego dostępu do zamówień finansowanych ze środków publicznych.

Summary

On the problems of the legal status of a public procurement contractor. Commentary to the judgment of the
Court of Justice of 11 June 2020, case No C-219/19

The provisions of Articles 19(1) and 80(2) of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the
Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC, in light of Recital 14 in
the preamble to that directive, must be interpreted as an objection against national legislation that excludes the
possibility for entities established on a non-profit basis to compete for the award of a public procurement contract for
engineering and architectural services, whereas those entities are entitled, under national law, to offer the services
covered by a public procurement contract.

18 Wyrok KIO z 15.5.2009 r., KIO/UZP 567/09.
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