
Jednak je˝eli uzna, i˝ na potrzeby danego zamówie-
nia, dla jego nale˝ytego wykonania, niezb´dne jest
posiadanie przez wykonawc´ okreÊlonej zdolnoÊci
finansowej lub ekonomicznej, to zgodnie z art. 112
ust. 2 pkt 3 mo˝e wymagaç od wykonawców zainte-
resowanych uzyskaniem danego zamówienia, wyka-
zania si´ odpowiednim, minimalnym jej poziomem.

Zasady okreÊlania warunku dotyczàcego zdolno-
Êci finansowej oraz ekonomicznej, w sposób bar-
dziej szczegó∏owy od wymagaƒ ogólnych, wyni-
kajàcych z art. 112 ust. 1, reguluje art. 115.

Ustawodawca nie okreÊla wprost, co nale˝y rozumieç
pod poj´ciem zdolnoÊci ekonomicznej lub finansowej
wykonawcy, jednak˝e w ust. 1 tego przepisu wymie-
nia przyk∏adowe elementy, które mogà byç badane
przez zamawiajàcych w ramach oceny potencja∏u nie-
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ZASADY OGÓLNE OKREÂLANIA
MINIMALNEGO POZIOMU ZDOLNOÂCI
FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ

Jednym z aspektów zdolnoÊci wykonawcy do na-
le˝ytego wykonania zamówienia jest jego sytu-
acja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiajàcy nie ma obowiàzku okreÊlania warunku
dotyczàcego tych elementów potencja∏u wykonawcy.

Sytuacja finansowa
i ekonomiczna
wykonawcy
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zamawiajàcy ma prawo
ograniczyç udzia∏ w post´powaniu tylko do tych
wykonawców, którzy dajà gwarancj´ nale˝ytego
wykonania zamówienia. W tym celu, poza badaniem
podstaw wykluczenia, mo˝e samodzielnie okreÊliç
warunki, których spe∏nienie b´dzie pozwala∏o
wykonawcy na udzia∏ w post´powaniu. Muszà byç one
jednak proporcjonalne do przedmiotu zamówienia
i niezb´dne do oceny jego zdolnoÊci do nale˝ytego
wykonania zamówienia (art. 112 ust. 1 Pzp).
DOROTA GRZEÂKOWIAK-STOJEK
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zb´dnego do realizacji zamówienia. W konsekwencji
zamawiajàcy oceniajàc zdolnoÊç ekonomicznà lub fi-
nansowà mo˝e badaç m.in.:

1) roczne przychody, w tym przychody w zakresie
dzia∏alnoÊci obj´tej zamówieniem;

2) inne wskaêniki finansowe, które mogà byç odczy-
tane w oparciu o sprawozdania finansowe, w tym
stosunek aktywów do zobowiàzaƒ;

3) posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej;

4) posiadanie przez wykonawc´ okreÊlonej zdolnoÊci
kredytowej lub Êrodków finansowych.

Powy˝szy katalog jest otwarty, co oznacza, ˝e zama-
wiajàcy mo˝e tak˝e uznaç, i˝ dla oceny zdolnoÊci wy-
konawcy do nale˝ytego wykonania zamówienia nie-
zb´dne jest tak˝e zbadanie innego elementu dotyczà-
cego jego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na
gruncie poprzednio obowiàzujàcej Pzp z 2004 r. i wy-
danego na jej podstawie Rozporzàdzenia w sprawie
dokumentów, przyjmowano, i˝ mo˝liwoÊç doboru
innego elementu tej zdolnoÊci jest w rzeczywistoÊci
ograniczona z uwagi na zamkni´ty katalog dokumen-
tów, których mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy na potwierdze-
nie spe∏niania postawionego warunku.

Obecnie katalog podmiotowych Êrodków dowo-
dowych zwiàzanych z warunkami dotyczàcymi
sytuacji finansowej lub ekonomicznej uj´ty w § 8
rozporzàdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Techno-
logii w sprawie podmiotowych Êrodków dowo-
dowych oraz innych dokumentów lub oÊwiad-
czeƒ, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wyko-
nawcy1 ma charakter otwarty.

Wymieniono w nim takie dokumenty jak sprawozdanie
finansowe, inne dokumenty, z których wynikajà infor-
macje odpowiadajàce informacjom zawartym w spra-
wozdaniach, oÊwiadczenie wykonawcy o rocznym przy-
chodzie lub przychodzie w obszarze obj´tym zamówie-
niem, informacja z banku lub spó∏dzielczej kasy
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej potwierdzajàca wysokoÊç
posiadanych Êrodków lub zdolnoÊç kredytowà wyko-

nawcy, dokumenty potwierdzajàce fakt ubezpieczenia
wykonawcy od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia∏alnoÊci, przy czym dodatkowo u˝yto
sformu∏owania „w szczególnoÊci”, co pozwala zama-
wiajàcym wymagaç ewentualnych innych dokumen-
tów adekwatnych do sformu∏owanych warunków doty-
czàcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

WYMÓG POSIADANIA ÂRODKÓW
FINANSOWYCH LUB ZDOLNOÂCI KREDYTOWEJ

Jednym z aspektów, doÊç cz´sto ocenianych przez
zamawiajàcych, jest wymóg posiadania przez
wykonawc´ okreÊlonej zdolnoÊci kredytowej lub
Êrodków finansowych.

Stosowany jest on w ka˝dym z rodzajów zamówieƒ,
najcz´Êciej przy zamówieniach na roboty budowlane,
ale tak˝e przy dostawach czy us∏ugach. Jego istotà jest
bowiem weryfikacja, czy wykonawca jest w stanie
zaanga˝owaç odpowiednie zasoby finansowe i zabez-
pieczyç finansowanie realizacji zamówienia przynaj-
mniej do czasu, w którym uzyska p∏atnoÊci od zama-
wiajàcego.

Jak jednak podkreÊla si´ w orzecznictwie2 ani przepi-
sy Pzp, ani rozporzàdzenia w sprawie dokumentów
nie wprowadzajà konkretnych wymagaƒ, a nawet nie
ustanawiajà szczegó∏owych wytycznych, którymi
móg∏by kierowaç si´ zamawiajàcy ustalajàc odpo-
wiednie poziomy czy wartoÊci w zakresie wysokoÊci
czy to posiadanych Êrodków finansowych lub zdolno-
Êci kredytowej wykonawcy. KIO, m.in. w wyroku z 16
listopada 2020 r.3 podkreÊli∏a, ˝e ogólna regu∏a, której
powinien przestrzegaç zamawiajàcy formu∏ujàc wa-
runki odnoszàce si´ do sytuacji ekonomicznej lub fi-
nansowej wykonawców, jest jednak taka, ˝e powinien
uwzgl´dniç m.in. specyfik´ danego przedmiotu za-
mówienia i jego wartoÊç, a tak˝e mieç na wzgl´dzie

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 2415.
2 Co prawda orzecznictwo to opiera si´ o Pzp z 2004 r., jednak˝e

regulacje dotyczàce formu∏owania warunków odnoszàcych si´ do

zdolnoÊci finansowej lub ekonomicznej, co do istoty nie uleg∏y

zmianie.
3 KIO 2695/20.
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planowany czas trwania umowy oraz ewentualne za-
liczki czy p∏atnoÊci cz´Êciowe.

OkreÊlajàc poziom wymaganych Êrodków nale˝y
mieç zatem na uwadze wszystkie warunki dane-
go zamówienia pozwalajàce ustaliç w jakiej wy-
sokoÊci Êrodki finansowe b´dà potrzebne wyko-
nawcy do zainwestowania na pierwszym etapie
realizacji umowy.

MINIMALNY POZIOM
ZDOLNOÂCI FINANSOWEJ

Dla okreÊlenia warunku posiadania okreÊlonej
zdolnoÊci kredytowej lub Êrodków finansowych
z pewnoÊcià kluczowe jest zatem przynajmniej
odpowiednie okreÊlenie wymaganej wysokoÊci
zdolnoÊci kredytowej lub Êrodków finansowych.

W celu potwierdzenia spe∏nienia tego warunku, zgod-
nie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporzàdzenia Ministra Rozwo-
ju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych Êrod-
ków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oÊwiadczeƒ, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wyko-
nawcy4 zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç informacji banku
lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej
potwierdzajàcej wysokoÊç posiadanych Êrodków fi-
nansowych lub zdolnoÊç kredytowà wykonawcy. Co
jest istotne i stanowi zmian´ w stosunku do stanu
prawnego obowiàzujàcego przed 1 stycznia 2021 r. –
dokumenty te mogà dotyczyç okresu 3 miesi´cy przed
ich z∏o˝eniem (poprzednio dopuszczalne by∏o z∏o˝enie
jedynie dokumentów dotyczàcych okresu nie d∏u˝sze-
go ni˝ 1 miesiàc przed datà sk∏adania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu).

Obserwujàc praktyk´ i stosowane zapisy S(I)WZ, fak-
tycznie zamawiajàcy zazwyczaj okreÊlajà omawiany
warunek udzia∏u w post´powaniu przepisujàc pe∏nà
treÊç art. 115 ust. 1 pkt 4 i ograniczajàc si´ do wska-
zania wymaganego minimum poziomu zdolnoÊci po-
przez wskazanie wartoÊci kwoty jakà ma dysponowaç
wykonawca. Tym samym wykonawca mo˝e w sposób
równowa˝ny wykazaç si´ posiadaniem albo zdolnoÊci
kredytowej albo dysponowaniem Êrodkami finanso-
wymi albo te˝ zdolnoÊcià kredytowà zsumowanà ze
Êrodkami finansowymi.

Z przepisów Pzp nie wynikajà ˝adne zakazy sumo-
wania tych elementów, dlatego te˝ w sytuacji, gdy
w dokumentach zamówienia warunek nie zostanie
bardziej szczegó∏owo doprecyzowany, zamawiajàcy
b´dzie zobowiàzany do akceptacji zdolnoÊci wyko-
nawcy wykazanej poprzez kompilacj´ informacji wy-
nikajàcych z wielu dokumentów pochodzàcych z ró˝-
nych êróde∏, co niejednokrotnie mo˝e w niewystar-
czajàcy sposób zabezpieczaç interes zamawiajàcego
lub wr´cz jedynie pozornie potwierdzaç posiadanie
wymaganej zdolnoÊci przez wykonawc´.

Nale˝y bowiem zauwa˝yç, ˝e warunek dotyczàcy
zdolnoÊci kredytowej lub posiadania Êrodków finan-
sowych, podobnie jak warunki udzia∏u w post´powa-
niu dotyczàce innych aspektów potencja∏u wykonaw-
ców, mogà byç – w stosunku do zapisów ustawowych
– doprecyzowane przez zamawiajàcego z uwzgl´dnie-
niem wytycznych dotyczàcych konstruowania tych
warunków. OkreÊlenie kwoty zdolnoÊci kredytowej
lub Êrodków finansowych nie jest jedynym elemen-
tem, który mo˝e zostaç sprecyzowany przez zamawia-
jàcego.

ÂRODKI FINANSOWE

Niejednokrotnie przedmiotem sporu pomi´dzy
zamawiajàcym, a wykonawcami by∏a ocena, czy
dopuszczalne jest sumowanie Êrodków finanso-
wych wykazanych za pomocà informacji pocho-
dzàcych z ró˝nych banków, dotyczàcych ró˝nych
rachunków bankowych, lokat terminowych itp.

Co do zasady, zgodnie z jednà z podstawowych wy-
tycznych interpretacyjnych dotyczàcych dokumentów
zamówienia wypracowanych w praktyce i orzecznic-
twie, wszelkie niejasnoÊci, dwuznacznoÊci, niezgod-
noÊci postanowieƒ SIWZ nale˝y rozpatrywaç na ko-
rzyÊç wykonawców5. Dlatego te˝ w sytuacji, gdy za-
mawiajàcy ograniczy si´ do wskazania kwoty jako mi-
nimalnego poziomu wymaganej zdolnoÊci i nie
uszczegó∏owi dodatkowo swoich wymagaƒ, brak b´-
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dzie podstaw do negatywnej oceny i odmowy zsumo-
wania tak wykazywanych Êrodków finansowych.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Êrodki pieni´˝ne zgroma-
dzone na rachunku bankowym majà wymierny, poli-
czalny charakter. Co do zasady zatem, jeÊli wykonaw-
ca posiada odr´bnie zgromadzone Êrodki finansowe
na kilku odr´bnych rachunkach bankowych, z punk-
tu widzenia zdolnoÊci finansowej wykonawcy racjo-
nalne wydawa∏oby si´ zsumowanie tych Êrodków.

W konsekwencji dopuszcza si´ z∏o˝enie informacji
z kilku banków o posiadanych Êrodkach finansowych,
byleby – jak wskaza∏a KIO w wyroku z dnia 4 paê-
dziernika 2012 r.6 informacje te nie dotyczy∏y de facto
tych samych Êrodków pieni´˝nych. Jak jednak za-
uwa˝y∏a Izba w cytowanym wyroku, wyeliminowanie
mo˝liwoÊci kilkukrotnego wykazania tej samej sumy
pieni´˝nej mo˝e nierzadko okazaç si´ nad wyraz trud-
ne, zaÊ jedynie informacje z banków wystawione
w tym samym momencie (nawet nie w tej samej da-
cie, bioràc pod uwag´ coraz bardziej popularne przele-
wy natychmiastowe) lub zablokowanie Êrodków na
jednym rachunku i uzyskanie zaÊwiadczenia z innego
rachunku w trakcie trwania blokady gwarantowa∏oby
z ca∏à pewnoÊcià zamawiajàcemu, ˝e nie wykazano
posiadania tej samej sumy pieni´dzy.

Z drugiej strony skonstruowanie opisu warunku w ta-
ki sposób, aby zabezpieczyç zamawiajàcego przed ma-
nipulacjà wysokoÊcià Êrodków jest bardzo trudne.
W cytowanym powy˝ej wyroku KIO uzna∏a, ˝e zama-
wiajàcy powinien powziàç wàtpliwoÊci co do mo˝li-
woÊci zdublowania tej samej sumy pieni´˝nej i we-
zwaç do z∏o˝enia wyjaÊnienia (obecnie art. 128 ust. 1)
i uzyskaç oÊwiadczenie wykonawcy, ˝e wykazane
Êrodki finansowe nie zosta∏y zdublowane. Rozwiàza-
nie takie nie jest do koƒca przekonywujàce, chocia˝
w Êwietle aktualnie obowiàzujàcych przepisów, w tym
w kontekÊcie otwartego charakteru katalogu podmio-
towych Êrodków dowodowych, byç mo˝e dopuszczal-
ne by∏oby obecnie za˝àdanie dodatkowo takiego
oÊwiadczenia.

Wydaje si´ jednak, ˝e wymóg dysponowania
okreÊlonà kwotà Êrodków finansowych, w przy-
padku zamówieƒ wymagajàcych rzeczywistego

bezpieczeƒstwa finansowego, mo˝e okazaç si´
warunkiem, który w ˝aden sposób nie Êwiadczy
o rzeczywistej zdolnoÊci finansowej wykonawcy.

W takich przypadkach, uwzgl´dniajàc ryzyko przeno-
szenia Êrodków z jednego rachunku na drugi, pozy-
skania Êrodków finansowych z zewnàtrz na krótki
czas jedynie w celu wykazania dysponowania nimi
na potrzeby udzia∏u w post´powaniu, nale˝a∏oby roz-
wa˝yç badanie innych elementów zdolnoÊci finanso-
wej lub badaç wskaêniki ekonomiczne wynikajàce ze
sprawozdania finansowego, jako bardziej miarodajne
z uwagi na fakt, ˝e dotyczà d∏ugiego okresu czasu7.

ZDOLNOÂå KREDYTOWA ZAMIAST ÂRODKÓW
FINANSOWYCH CZY ALTERNATYWNIE?

W kontekÊcie powy˝ej zarysowanego problemu
dotyczàcego dublowania Êrodków finansowych,
racjonalne wydaje si´ zrezygnowanie z badania
dysponowania Êrodkami, a skupienie si´ wy∏àcz-
nie na ocenie posiadania zdolnoÊci kredytowej.

Z zupe∏nie niezrozumia∏ych wzgl´dów zamawiajàcy
okreÊlajà omawiany warunek w ten sposób, ˝e w Êlad
za brzmieniem art. 115 ust. 1 pkt 4 alternatywnie do-
puszczajà dysponowanie w∏asnymi Êrodkami w okre-
Êlonej wysokoÊci lub wykazanie, i˝ wykonawca niepo-
siadajàcy w∏asnych Êrodków na rachunku bankowym
dysponuje zdolnoÊcià kredytowà. Standardowy spo-
sób opisywania omawianych warunków, z przyczyn
opisanych powy˝ej, cz´sto uniemo˝liwia pog∏´bione
zbadanie realnych zdolnoÊci wykonawców.

Dopuszczalne wydaje si´ przede wszystkim rozdziele-
nie tych dwóch elementów potencja∏u wykonawcy
i ˝àdanie – w zale˝noÊci od potrzeb zwiàzanych z re-
alizacjà zamówienia – dysponowania jedynie zdolno-
Êcià kredytowà. Nale˝y zgodziç si´ w tym miejscu

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

6 KIO 2009/12.
7 Szerzej na temat zasadnoÊci i celowoÊci badania sytuacji ekono-

micznej i finansowej wykonawców zob. J. Dolecki, Niektóre wa-

runki udzia∏u w post´powaniu dotyczàce sytuacji finansowej lub

ekonomicznej wykonawcy, Zamówienia Publiczne Doradca Nr

6/2017.
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w pe∏ni ze stanowiskiem J. Doleckiego, zaprezentowa-
nym w przywo∏anym artykule, zgodnie z którym za-
sadne i dopuszczalne jest takie zmodyfikowanie usta-
wowego zapisu – analogicznie jak takie modyfikacje
sà dopuszczalne w przypadku pozosta∏ych aspektów
zdolnoÊci wykonawcy, takich jak chocia˝by potencja∏
techniczny lub zawodowy – aby potwierdzeniem od-
powiedniej zdolnoÊci finansowej wykonawcy by∏a wy-
∏àcznie jego zdolnoÊç kredytowa.

S∏usznie bowiem podkreÊlono, ˝e ocena banku
dokonywana jest w kontekÊcie zdolnoÊci wyko-
nawcy do sp∏aty kredytu, stanowiàc niewàtpliwie
dobrà i wiarygodnà podstaw´ do dokonania oce-
ny mo˝liwoÊci wype∏niania zobowiàzaƒ przez
wykonawc´ w trakcie prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. A tym samym wnioskowania, co
do braku istotnych zagro˝eƒ z wype∏nianiem zo-
bowiàzaƒ finansowych wykonawcy – w przypad-
ku udzielenia mu zamówienia.

Jeszcze dalej idàcym doprecyzowaniem warunku do-
tyczàcego sytuacji finansowej/ekonomicznej wyko-
nawcy mog∏oby byç wr´cz dookreÊlenie, aby uzyska∏
on po˝yczk´ celowà na realizacj´ zamówienia na okre-
Êlonà kwot´ i na ca∏y okres realizacji zamówienia. Na
chwil´ obecnà trudno znaleêç na polskim rynku za-
mówieƒ publicznych takie zapisy w dokumentach za-
mówienia bàdê orzecznictwo dotyczàce tej kwestii.

Rozwiàzanie takie jest jednak aprobowane na pozio-
mie prawodawstwa unijnego. W orzeczeniu TSUE
z 13.7.2017 r. w sprawie C-76/16, Ingsteel spol. s.r.o.
i Metrostav a.s. v. Úrad pre verejné obstarávanie
(EU:C:2017:549), wydanym w trybie prejudycjalnym
uznano, ˝e wymóg uzyskania po˝yczki celowej na re-
alizacj´ zamówienia jest obiektywnie w∏aÊciwym
Êrodkiem zdobycia informacji o tym, ˝e sytuacja eko-
nomiczna oferenta pozwala mu na w∏aÊciwe wykona-
nie zamówienia, zaÊ dysponowanie jedynie kredytem
w rachunku bie˝àcym oceniono jako niewystarczajàce
do wykazania oczekiwanej sytuacji podmiotowej).

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci UE powo∏a∏ si´ na stanowi-
sko Komisji Europejskiej, zgodnie z którym po˝yczka
celowa pozwala wykazaç, ˝e oferent faktycznie dys-
ponuje Êrodkami, których sam nie jest w∏aÊcicielem,

a które sà niezb´dne do wykonania zamówienia
(zob. podobnie wyr. TSUE z 2.12.1999 r. w sprawie
C-176/98, Holst Italia SpA v. Comune di Cagliari przy
udziale Ruhrwasser AG International Water Manage-
ment, EU:C:1999:593, pkt 29).

Trybuna∏ zaznaczy∏ tak˝e, ˝e utrzymanie w dyspozycji
wymaganej kwoty przez czas realizacji zamówienia
jest u˝ytecznym elementem s∏u˝àcym ocenie, w kon-
kretny sposób, sytuacji ekonomicznej i finansowej ofe-
renta w stosunku do jego zobowiàzaƒ. W∏aÊciwe wy-
konanie zamówienia wià˝e si´ bowiem nierozerwalnie
z tym, ˝e oferent b´dzie dysponowa∏ Êrodkami finan-
sowymi na jego realizacj´. Istotà badania przestrzega-
nia kryteriów dotyczàcych sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej przez instytucj´ zamawiajàcà w ramach po-
st´powania o udzielanie zamówienia oznacza, ˝e po-
winna ona uzyskaç pewnoÊç, i˝ oferent b´dzie rzeczy-
wiÊcie móg∏ korzystaç z wszelkiego rodzaju zasobów,
na których polega, w okresie obj´tym zamówieniem8.

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci UE w rozpoznawanej
sprawie podkreÊli∏, i˝ warunek zobowiàzujàcy
oferenta do dysponowania Êrodkami przez ca∏y
czas realizacji zamówienia mo˝e gwarantowaç
osiàgni´cie celów art. 47 ust. 1 dyrektywy 2004/
18 (co pomimo uchylenia tej dyrektywy, zacho-
wuje aktualnoÊç równie˝ w obecnie obowiàzujà-
cym stanie prawnym).

ZAKAZ SUMOWANIA ZDOLNOÂCI KREDYTOWEJ

W kontekÊcie badania zdolnoÊci kredytowej war-
to równie˝ zastrzec w dokumentach zamówienia,
i˝ nie jest dopuszczalne sumowanie zdolnoÊci
kredytowej pochodzàcej od ró˝nych banków wy-
danej dla jednego podmiotu.

Prawid∏owoÊç tak skonstruowanego warunku po-
twierdzi∏a KIO w wyr. z dnia 16 stycznia 2018 r.9
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8 Zob. podobnie wyr. TSUE z 14.1.2016 r. w sprawie C-234/14,

„Ostas celtnieks” SIA v. Talsu novada pa_vald¥ba i Iepirkumu

uzraudz¥bas birojs, EU:C:2016:6, pkt 26 i przytoczone tam orzecz-

nictwo.
9 KIO 2/18, LEGALIS.
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wskazujàc, i˝ wskazany sposób oceny zdolnoÊci wy-
konawcy do wykonania zamówienia nie prowadzi do
naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców, ale umo˝liwi poznanie
realnej oceny sytuacji ekonomicznej wykonawcy.

Wskazanie przez dwie niezale˝ne instytucje na zdol-
noÊç kredytowà tego samego podmiotu, mniejszà od
wymaganej, nie uczyni go bardziej wiarygodnym. In-
formacja o wielkoÊci zdolnoÊci kredytowej potwier-
dzonej przez bank oznacza, i˝ instytucja dokona∏a
weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu
o pe∏nà informacj´ gospodarczà, a zatem fakt zwielo-
krotnienia tej oceny nie oznacza podniesienia wiary-
godnoÊci prognoz dokonanych przez danà instytucj´.

Mo˝na pokusiç si´ o stwierdzenie, i˝ takie automa-
tyczne sumowanie zdolnoÊci kredytowej doprowadzi-
∏oby do zaburzenia oceny, do której nie jest uprawnio-
ny zamawiajàcy poprzez wprowadzenie mechani-
zmu, który nie by∏ uwzgl´dniony przy ocenie dokony-
wanej przez instytucje finansowe. OczywiÊcie takie
zastrze˝enie nie wy∏àcza mo˝liwoÊci sumowania
zdolnoÊci kredytowej ró˝nych podmiotów, gdy˝ taki
przypadek rzeczywiÊcie pozwala przyjàç, i˝ ∏àcznie
posiadajà one potencja∏ wy˝szy, co jest istotà sk∏ada-
nia oferty wspólnej.

SZCZEGÓLNY SPOSÓB SPE¸NIANIA
WARUNKÓW UDZIA¸U W POST¢POWANIU
PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJÑCYCH SI¢ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Warto na zakoƒczenie zasygnalizowaç mo˝liwoÊç
p∏ynàcà z treÊci art. 117, zgodnie z którà zamawiajà-
cy mo˝e okreÊliç szczególny sposób spe∏niania wa-
runków udzia∏u w post´powaniu przez wykonawców
wspólnie ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia.

Uprawnienie to dotyczy tak˝e konstruowania warun-
ków dotyczàcych sytuacji finansowej i ekonomicznej
wykonawcy. Przygotowujàc post´powanie o udziele-
nie zamówienia warto zawsze rozwa˝yç, czy dla za-
pewnienia nale˝ytego wykonania zamówienia wy-
starczajàce b´dzie zwyk∏e zsumowanie poszczegól-
nych elementów zdolnoÊci wykonawców wspólnie
ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia, czy jednak
przynajmniej jeden z nich powinien dysponowaç ta-
kim potencja∏em na okreÊlonym z góry przez zama-
wiajàcego minimalnym poziomie zdolnoÊci. Odpo-
wiednio wysoka zdolnoÊç finansowa lub ekonomiczna
przynajmniej jednego z konsorcjantów mo˝e si´ oka-
zaç szczególnie istotna przy zlecaniu wykonania
skomplikowanych inwestycji o du˝ej wartoÊci, wyma-
gajàcych szczególnego bezpieczeƒstwa finansowego.
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