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Szanowrry
Panie Wrektrrze,
w odpowiedzina pismo z 13 lipca 2020 r.
zawierdąceprośbę
o potwierdzenie,żedokonaniewvboluofertvnajko.zystnieiszei
w toku
postepowania
prowadzonego
w oparciuo p.zepisyustawyz dnia 29 stycznia20(X roku .
Prawozamówieńpublicznych(Dz' U. z2019 poz, 1843ze zm')' dalej: ,,PZP'',w przypadku
wskazaniaprzez zamawiającegow ogłoszeniuo zamówieniumożliwości
unieważlienia
postępowaniaw oparciu o przepisy art' 93 ust. 1a PzP, a także zawarcie umov'/V
warunkowejz genenlnym wykonawca,nie oznacza podjęcia decyzji inwestycyjnej
w rozumieniuart. 2 pkt 3a ustawaz dnia 14 grudnia2018 r. o promowaniuenergii
elektrycznejz wysokosprawnej
kogeneracji(Dz.U. zf0fD poz.250 ze zm,l, dalej: ,,ustawa
CHP''' ponieważnie stanowi zobowią3ania,które sprawia, że inwestycja staje się
pragnępzedstawićco następuje.
nieodwracalna,
zgodniez przekazanymiinformacjami,
n

rnożeubiegaĆsię o uzyskanie
wsparciadla swoich proJektówpoprŹezudziat w aukcji, przewidzianejw rozdziale 3
ustawycHP (dtanowychjednostekkogeneracjio mocyzainstalowanej
elektrycznęjponiżej
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50 MW) oraz naborze,pzewidzianymw rozdzlale5 ustawyCHP (dla nowychjednostek
kogeneracjio mocyzainstalowanej
elektrycznejco najmniej50 MW).
Zgodniez art. 2 pkt 14 ustawyCHP' za nową'ednostkę kogeneracjluznąJesię
taką Jednostkękogeneracji ('..)' co do któreJ decvzie inwesWcvlnąpodjęto po dniu
wygraniaaukcji' albo naboruz.Jednocześnie,
decpja inwestycyjnajest rozumianajako
rozpocfęcie robót budowlanychzwiązanychz inwestycją atbo podjęcie wiąĘcego
zobowiązania
do zamówieniaurządzeńlub innezobow,ięanie,które sprawia,żeinwestycja
staje się nieodwracalna,z wyłączeniem
zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych,
polegającychna uzyskiwaniuzęzwoleńi wykonywaniu
wstępnychstudiów wykonalności,
(art.2 pkt 3a ustawyCHP).W celu
w zależności
od tego,ktorezdazenie nastąpiwcześniej
weryfikacji spetnienia wskazanegowarunku wymagane jest przedstawienieprzez
wytwórcę, przed dniem ztożeniapien^/szego
wnioskuo wypłatęwsparcia,dokumentów
potMerdzaJących,żedecyzja inwestycyjnadotyczącabudowynowej jednostki kogeneracji
zostatapodjętapo dniu wygraniaaukcji lub naboru(odporviednio
art. 27 ust. 1 pkt 1 oraz
art' 51 ust. 1 pkt 1 ustawycHP). W przypadkunieprzedstawienia
w}Y.dokumeńtówlub gdy
wynikaz nich' że decyzjainwestycyjnazostatapodjętapŻed dniemwy3raniaaukcji tub
naboru, wytwórca traci prawo do wyptaty wsparcia, co stwierdza Prezes URE w drodze
decyzji(art.f7 ust.2 pkt 2 i art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawyCHP).
Jak stuszniePaństwowskazali,w ramachanatizyspetnieniatzw. efektu zachęty
oqłoszenie
o zamówieniui wvbór
{wykazaniabraku podjęciaww. decyzji inłvestycyjnej)'
najkoEvstnieiszejofertyw toku Dostepowania
Drowadzoneqo
w oparciuo prfeDisyPzP, a
takźepodpisaniewarunkow€ i umow z generalnvmWkonawca powinnorozpatrpvaćsię
jako potencjalne,,inne zobowią3anlecrynlące lnwestycję nieodwracaln{'' Analizie
powinnazatem podlegaćmożl.iwość
,,odwracalnoki''lnwestycjiw alriązkuz podjęciem
ww' zobowią3ań.
.
Zgodnie z art. 93 ust. 1a PzP' zamawiająrymoże unieważnićDosteDowanie
o udzielen'iezamówienia,jeżeli środki'które zamierzatprzeznaczyćna sfinansowanie
catościlub częścizamówienia,nie zostałymu przyznane'a możliwość
unieważnien'ia
postępowania
na tej podstawiezostaiaprzewidzianaw ogtoszeniuo zamówieniu:.Kwestią
kluczowąjest zatem stwierdzenie,jakie crynnościzamaw,iaJącego
należądo czynności
w postępowaniuo udzielenie zamówienia,które prŹy ęetnieniu ww. warunkówmoże
zośtaĆ
u ieważnione.

1DtaJednosteko mocyzainstatowaneJ
elek$ycznejnie mnlejsz€ j niż1 Mw i mniejsz€ j niż50,ńw'
2 Dla jednostęko mocyzainstalowanejelektrycznejnie mniejszeJniż 50 Mw.
3Albo zaproszeniudo negocjacJialbo zaproszeniudo skladaniaofert,
Ur'ądo.hronyx{nkur.nc'||x.Numentów
pt. Po*stańo}/rwańlalla ' { m'950 w.r'ay/a
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Pragnę zauwaĄć, że zgodnie ze stanowiskiemuzędu zamówień Publicznych'
zawartym w opinii Nowe podejściedo bqdąnia konfliktu interesót(, c4rnnościam.i
publi{zneeo(...) będąw szczególności
w postepowaniu
czynności
o udzieleniezamó\^/ienia
zwią3ane z wyborem oferty najkorzystnieiszej' odrzucenjem oferty' wykluczaniem
wykonawców,oceną spetnianiaprzez wykonawcówwarunkówudiatu w postępowaniu,
badaniemofeń . dokonywaneod momentu wszczęcia postępowania(które stanowi
publikacjaogtoszen.ia
o zamówieniulub przestaniezaproszeniado sktadaniaofert lub
zaproszeniado negocjacji)do chwitiudzieleniazamówieniaPublicznego(rozumianego
iako
DodDisanieumowvw sorawiezamówieniaDubli.znego)5.
l(westiamomentuzakończenia
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznegostanowita wcześniejprzedmiot
rozstrrygnięcia
SąduNajwyższego'
który w uchwalez dnia 17 grudnia2010r' {sygn'|l|czP
publicmegona gruncie
103/10)'stvfierdzi{'iż.,,(.,')postępowanie
o udzielenieząmówienła
ustaw Pzp, zgodnie z treściądrt. 2 ust. 7a ustdw w bnmlenlu obowiq,ującw od dnia
29 1tycznia 2010 r. (..'), da się zdefiniwtać jako ciąg Gynrści faktycznych i pravnych
rozpocn1nającysię z chwilą dglożenia o zdmówieniu przesłaniazaproszenia do sktadąnia
otert ąIbo przestania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty
wykonawcy.Przepls nie okreśIachwtltzdkończentatego Wtępowania, ale treśćustawy
nie pozostawio wątp|iwości
' że postępowanieto kończy się z chwilą zawarcia umowy
w sprawiezamówienia publicznego(.J''6, Powyższerozumieniezakończeniapostępowania
o udzieleniezamów|eniapublicmegoznalaztoodałierciedleniew przepisachnowejustawy
Pnwo zamówieńpubticznych7,
której pnepisy wejdąw życiez dniem 1 stycznia2021r.
Zgodniez art. 7 pkt 18 tej ustawy,oosteoowanie
o udzieleniezamówieniato postepowanie
(...) kończace sie zawarciem umowy w sprawie zamówienia oublianego albo jeqo
unieważnieniem'
z tvm żezawarcieumowyw sprawiezamówienlaPublicznegonie stanowi
w tym postepowaniu.
ęzynności

1 https:/ /Www.uzD.eov.pl/baza.wiedzv/interDretacia.Drzepisow/pytania.i.odDoWieć.i-dowczacenowelizacii-ustawv-prawo-zamoMen-oubticznvch-Z/nowe-podeiscie-do-badania-konftiktu-interesow
5 Wańo zauważyć,
że UZP w p.zedmiotowejoPinii,oPublikowanej
w marcu2018r., zmienitswoją
po
lnterpretacJę,fgodn|ez którą podplran.ie
wcześnĘszą
umowystanoMtocrynność
dokonywaną
postępowania
zakończeniuportęPowania
o udzieleniezamówienia.Zob, Zakońa,enźe
o udzielenie
zamów1entapub|lcznego a obowięek zMenia oświadczenią(zP.11) o braku lub istnieniu
okolicznoki stanowiąqch padstawęwyłąa,eniaz Postępowanla(art' 17 ust. 2 ustaw PzP), Le\
online, nr 2T05, zob. także: httos:,/
/tłlww'monitor-zamowien'Dl/ańvkul/DodDisanie-umowveteme tem-oosteDowania.
ó zob. również:Komentarzaktualizowanydo art. 17 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
1.,Wiktorowska
E., LOVet.,2020.
Skubiszak-Katinowska
7 Ustawaz dnia 11wrzelśnia
(Dz.U. Poz. 2019ze an.).
2019r. . PrawozamóMeńpubticznych
^ł..
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Podsumowując,nateży przyJąć' że postępov/anieo udzielenie zamówienia
publicznegot.wa do momentuzav'arcia u.nowyw przedmiocierealizacji zamówienia
pub{lcznego
zatem' jeżeli:
albo unieważnienia
tegopostępowania.
-

zamawiającynie uzyskatśrodków,
Kóre zamiezałpzeznacąyćna sfinansowanie
całości
lub części
zamówieniaoraz

-

postępowania
możliwość
unieważnien'ia
na tej podstawiezostatapzewidziana
w ogloszeniuo zamówieniu,
ma on możllwość
unleważn|enlaww. postępowaniatakże po dokonaniu wyboru
najkorąrstnle,szejofeńy aż do momentuzawarcia umowyw przedmioc|ezamówien|a
(umowa ta nie stanowi już jednak czynnościw ww' postępowaniu).W związku
z powyższym,zamawiający (wytwó.ca), który pzed rozstrzygnięciemaukcji/naboru,
o których mowa v. usta\,.fiecHP, v/szc4ynapostępowanieo udzielenie zamówienia
publicznegona podstawiepzP, a w ogtoszeniuo zamówieniuzapewniasobie moż:llwość
postępowaniaw przypadkuniewygraniaaukcji/naboru(zgodnie
i prawo unieważnienia
z art. 93 ust. 1a PzP)' gwarantujesobie, że wszczęte postępowanieo udzielenie
zamówlen|a publ|cznegonie czynl |nwestycj|n|eodwracalną,gdyż postępowanieto
możębyć przez niego unieważnione
na kaźdymetapie, tj. równ'igżpo ot\ł/arciu
ofert
ztożonych
w postęporYaniu
i wyborzenajko|zystniejszej
z nich.
W odniesieniudo analizyzawarciaumowvz genelalnvmwykonawcaw kontekście
oodieciadeązii inwestycvjnejw rozumieniuart. 2 pkt 3a ustawycHP, pragnęzauważyć,
że zawarc|e tak|ej umowy' w któĘ Umleszczonoklauzulę zawieszaJącą,zgodnie
z którą ,,warunkiemreatizacji umowybędzie informacjao wygranejprzez zamawiającego
aukcji/naboru na premię kogeneracyjną/premię
kogeneracyjnąindywiduatną(przy
założeniu,
że odpowiednieklauzuledotyśząc€warunkowości
zostanązawarterównieżwe
wzorzeumowy)'''nie spełnlaprzestanekPodjęc|adecyzji inwestycyJnej.W Przypadku
bowiemzawarcia umowyz warunkiemzawievającym (który uzależniapowstanieskutków
jej skutkiprawneuzależnione
prawnejod zdarzeniaprzyszłego
czynności
i niepewnego),
są
od przyznania zamawiającemu(wytwórcy) środków,które planuje przeznacryćna
realizacjęinwestycji('informacja
o wygranejaukcji/naborze8).
Zobowiązanieto nie czyn|
zatem inwestycjlnieodwraca]ną.
Pragnęzatem potwierdzić'że ani wybór naJkoaystnieJszeJ
oferty w postępowaniu,
w którym zastrzeżono możliwośćunieważnienia tego postępowania w przypadku
wystą]ienia przest.anekwskazanychw art. 93 ust. ,|a PzP' ani zawarcie ww. umowy
6 PrezesUREn|en'loczniepo rozstrzygni€ c iuaukcji/naboruinformujeo Jej wynikachwytwórców,
którychofertywygrały
aukcję/nabór(ań. 23 ust.ó orazart. 50 ust.9 ustawycHP).
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warunkowejw sprav.iezamów|eniapublicznego,nie jest podjęciemdecyzji inwestycyjnej
w rozumieniuart. 2 pK 3a Btawy cHP, ponieważklauzule zawarte w ogtoszeniu
o zamówieniu,a takżew samej umowiez generalnymwykonawcąsprawiają że powzięcie
tych zobowlązańnie cąyni planowanejinwestycJinieodwracalną.Tym samym' efekt
wnioskuo udzieleniepomocypo podjęciuprzez
zachętybędziespetnionytakżepo ztożeniu
wytwórcęww. crynności'
Z poważaniem,
Ptotr Pełkd
Dyrektar
Dewrtamentu l onitarowania
PomocyPublienej
Ipdplsono ele ktronlcznleI

Dowiadomoścl:
1. Pani DonataNoł/ak,DyrektorDepartamentuEfektywnoki Energetycnej i Kogeneracjl' Urząd
RegutacjlEnergetyki
Klimatu
2. Pan Piotr sPrzączak,DyrektorDepartamentuciePtownictwa,^łinisterstwo
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