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Prawo zamówień publicznych [1] (zwane dalej ustawą) 

na wzór uregulowań zawartych w dyrektywach unijnych okre-
śla krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wśród 
nich są podmioty działające w tzw. sektorach. Art. 132 ust. 1 
pkt 3 ustawy zalicza do działalności sektorowej: „tworzenia sieci 
przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, 

1)	 Artykuł	oparty	na	referacie	wygłoszonym	podczas	VI	Forum	Dyskusyjnego	
„Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin”, zorganizo-
wanego	 przez	 ENERGOPOMIAR	w	 dniach	 16−19	 kwietnia	 2013	 r.	 w	ta-
trzańskiej Łomnicy. 

gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo 
ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami”. Zakres 
działalności w sektorze energetycznym można odnieść więc do 
poszczególnych przedmiotów działalności wykonywanej przez 
przedsiębiorstwa energetyczne [2].

Wyróżnikiem zamówień sektorowych jest znaczne pod-
wyższenie ustawowego dolnego progu, od którego istnieje obo-
wiązek stosowania ustawy. Intencją ustawodawcy było więc, 
aby zamawiający sektorowi byli zobowiązani do stosowania 
ustawy tylko w sytuacji, gdy chodzi o umowy o znacznej war-
tości. Wartości kwot wyznaczających dolny próg zastosowania 
zamówień sektorowych wynikają z § 1 pkt 3 rozporządzenia [3]. 
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Stosownie	do	jego	postanowień	w	kwestii	udzielania	zamówień	
sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
400 000 euro – dla dostaw lub usług i 5 000 000 euro – dla  robót 
budowlanych. Zamówienia sektorowe o wartości niższej nie 
będą w ogóle podlegać wymaganiom ustawy. 

Zamówienia obejmujące instalację odsiarczania czy oda-
zotowania spalin w dotychczasowej praktyce stosowanej przez 
elektrownie udzielane były jako zamówienia w formule „pod 
klucz” (turn-key project), co oznacza kompleksowe wykonanie 
całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji instalacji 
odsiarczania czy odazotowania spalin, w tym wykonanie nie-
zbędnych prac projektowych, prac obiektowych, dostarczenie 
materiałów i urządzeń, wykonanie prac rozbiórkowych, budowę 
i uruchomienie instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót to-
warzyszących i wykończeniowych zapewniających kompletność 
i gotowość instalacji do eksploatacji oraz uzyskiwanie w trakcie 
realizacji niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii na podstawie 
pełnomocnictw zamawiającego. 

Roboty	 budowlane	 zostały	 zdefiniowane	w	 art.	 2	 pkt	 8	
ustawy poprzez odesłanie do przepisów Prawa budowlane-
go [4], a mianowicie: „Ilekroć w ustawie jest mowa o robotach 
budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo za-
projektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2006, 
Nr	156,	poz.	1118,	ze	zm.),	a	także	realizację	obiektu	budow-
lanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wy-
maganiami określonymi przez zamawiającego”, co w związ-
ku z zapisem art. 6 ust. 3 ustawy, który stanowi, iż „jeżeli 
zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz 
dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego 
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowla-
nych”, nakazuje stosować do zamówień instalacji służących 
oczyszczaniu spalin (instalacji odsiarczania i odazotowania) 
przepisy dotyczące robót budowlanych. 

Zamówienia na roboty budowlane dotyczące instalacji 
odsiarczania lub odazotowania spalin częstokroć przekraczają 
kwotę 5 000 000 euro, w związku z czym zamawiający zobowią-
zani są do stosowania procedur określonych przepisami ustawy 
o zamówieniach publicznych. 

Pierwszym dylematem, oczywiście po określeniu szacun-
kowej wartości zamówienia, jest wybór trybu udzielenia zamó-
wienia. 

Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy zamawiający może udzie-
lić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczo-
nego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. 
W reżimie sektorowym, w przeciwieństwie do zamówień „kla-
sycznych”, istnieje możliwość udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem bez zaistnienia przesłanek z art. 55 
ust. 1 ustawy. 

Zamawiający sektorowi praktycznie nie stosują możliwości 
udzielenia zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, posłu-
gując się wyłącznie trybem przetargu nieograniczonego i nego-
cjacji z ogłoszeniem. 

W przetargu nieograniczonym, po dokonaniu publikacji 
ogłoszenia	 i	 zamieszczeniu	 Specyfikacji	 Istotnych	 Warunków	
Zamówienia	 (SIWZ)	 na	 stronie	 internetowej,	 zamawiający	 nie	
dokonuje kwalifikacji wykonawców w odrębnym etapie postępo-
wania, jak ma to miejsce w negocjacjach z ogłoszeniem. W od-
powiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają oferty. Zamawiają-
cy na podstawie złożonych ofert będzie dokonywał oceny speł-
niania warunków udziału w postępowaniu: zdolności finansowej 
i ekonomicznej, zdolności technicznej, niezaistnienia przesłanek 
wykluczenia oraz oceny technicznej ofert (badania zgodności 
zapisów załącznika technicznego z oferty z wymaganiami okre-
ślonymi	w	SIWZ).	

W przypadku negocjacji z ogłoszeniem, po publicznym 
ogłoszeniu, zamawiający zaprasza zakwalifikowanych wykonaw-
ców do złożenia ofert wstępnych, następnie prowadzi negocjacje 
z wykonawcami, po czym zaprasza ich do składania ofert. W ne-
gocjacjach z ogłoszeniem można wyróżnić następujące etapy: 
1) opracowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) kwalifikacja podmiotów, a więc ocena warunków udziału 

w postępowaniu, która prowadzona jest na podstawie ogło-
szenia o zamówieniu; 

3)	 opracowanie	SIWZ	wstępnego;	
4) ocena ofert wstępnych; 
5) negocjacje z wykonawcami w zakresie opisu przedmiotu za-

mówienia oraz warunków umowy; 
6)	 opracowanie	SIWZ	ostatecznego;	
7) wybór oferty najkorzystniejszej. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy termin składania ofert 
w przypadku przetargu nieograniczonego nie może być krótszy 
niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzę-
dowi	 Publikacji	 Unii	 Europejskiej	 drogą	 elektroniczną,	 zgodnie	
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre-
ślonej w dyrektywie. 

W postępowaniach prowadzonych w reżimie sektorowym 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem istnieje możliwość skracania 
terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Termin ten może wynosić nawet 15 dni od dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej	drogą	elektroniczną,	zgodnie	z	formą	i	procedura-
mi wskazanymi na stronie internetowej. Dopuszcza się również 
skrócenie terminu na złożenie ofert, jednak ten nie może być 
krótszy niż 10 dni. 

Mimo	że	ustawa	precyzuje	pewne	terminy,	które	wpływają	
na długość prowadzenia przetargu, należy pamiętać, że są to 
terminy minimalne, których nie można skrócić. Z praktyki wy-
nika jednak, że w przypadku prowadzenia przetargu na wybór 
wykonawcy instalacji odsiarczania lub odazotowania spalin 
przedmiot zamówienia niejednokrotnie jest bardzo złożony, tak 
więc z uwagi na czas niezbędny do przygotowania i złożenia 
konkurencyjnych i niepodlegających odrzuceniu oferty terminy 
te są wydłużane. 

Na rysunkach przedstawiono dwa harmonogramy prac 
związanych z prowadzeniem przetargu w trybie nieograniczo-
nym (rys. 1) oraz w trybie negocjacji z ogłoszeniem (rys. 2.). 

W harmonogramach nie został uwzględniony czas na 
ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Działa-
nia te mogą doprowadzić do przesunięcia terminu wyboru wy-
konawcy i opóźnień związanych z budową instalacji (o około  
3 – 5 miesięcy). 
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Nazwa zadania Czas 
trwania Rozpoczęcie Zakończenie

2013, Kw 2 2013, Kw 3 2013, Kw 4 2014, Kw 1 2014, Kw 2

mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj

Rozpoczęcie prac przetargowych 1 dzień śro, 13-04-17 śro, 13-04-17
Opracowanie ogłoszenia 4 tyg. czw,	13-04-18 śro, 13-05-15
Publikacja ogłoszenia 0 dn śro, 13-05-15 śro, 13-05-15
Przygotowanie	SIWZ	wstępnego 14 tyg. czw,	13-04-18 śro, 13-07-24
Złożenie wniosków 0 dn pią, 13-06-14 pią, 13-06-14
Ocena wniosków 6 tyg. pon, 13-06-17 pią, 13-07-26
Wysłanie zaproszenia do składania ofert 1 dzień pon, 13-07-29 pon, 13-07-29
Przygotowanie ofert wstępnych 12 tyg. pon, 13-07-29 pią,	13-10-18
Złożenie ofert wstępnych 0 dn pią,	13-10-18 pią,	13-10-18
Ocena ofert wstępnych 4 tyg. pon, 13-10-21 pią, 13-11-15
Negocjacje z Wykonawcami 10 dn pon,	13-11-18 pią, 13-11-29
Przygotowanie	SIWZ	końcowych 4 tyg. pon, 13-12-02 pią, 13-12-27
Przygotowanie ofert końcowych 6 tyg. pon, 13-12-30 pią, 14-02-07
Złożenie ofert końcowych 0 dn pią, 14-02-07 pią, 14-02-07

Ocena ofert końcowych - wybór oferty 
najkorzystniejszej 4 tyg. pon, 14-02-10 pią, 14-03-07

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy 0 dn pią, 14-03-07 pią, 14-03-07
Podpisanie umowy 20 dn pon, 14-03-10 pią, 14-04-04

Porównując terminy ustawowe przetargu nieograniczone-
go i negocjacji z ogłoszeniem można zauważyć, że niewątpliwie 
przetarg nieograniczony jest trybem „szybszym” aniżeli negocja-
cje z ogłoszeniem, jednakże to negocjacje z ogłoszeniem po-
zwalają zamawiającemu na ścisłe doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia i warunków umowy. 

Zdolność techniczna

Zgodnie z art. 22. ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczą-
ce m.in. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający konkrety-
zuje warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 
dysponowania potencjałem technicznym oraz zatrudniania osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, odnosząc go do zamawia-
nych robót budowlanych. 

Ważne dla wyboru wykonawcy posiadającego odpowiednie 
kompetencje jest precyzyjne określenie wymogów w stosunku 
do zdolności technicznej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej 
Izby Odwoławczej to na zamawiającym ciąży obowiązek jed-
noznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, 
jak i wymagań, jakie spełniać muszą wykonawcy. Zamawiający 

spełnia ten wymóg za pomocą dokładnych i zrozumiałych okre-
śleń, które uwzględniać mają wszystkie wymagania i okoliczno-
ści mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wykonawcy nie 
mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przy-
gotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający [5, 6]. Nawet, 
gdy treść warunku postawionego przez zamawiającego jest nie-
jednoznaczna, nie oznacza to, że interpretacja, jakiej dokonał 
zamawiający,	jest	obowiązująca.	Skoro	treść	SIWZ	(wymogu)	nie	
jest do końca zrozumiała, a więc może mieć więcej niż jedną 
poprawną interpretację, trudno mówić o niezgodności. 

SIWZ	 stanowi	 dla	wykonawców	 instrukcję,	 w	 jakim	 za-
kresie i w jaki sposób mają złożyć ofertę, a zadaniem zama-
wiającego jest jej przygotowanie w taki sposób, by otrzymać 
w niej wymagane informacje (przy tym istotne jest to, co wy-
nika	z	treści	SIWZ,	a	nie	tylko	ewentualne	zamierzenia	zama-
wiającego), a swoimi niedociągnięciami nie może on obciążać 
wykonawców. Jeżeli istnieje kilka możliwości interpretacji 
postanowień	 SIWZ,	 okoliczność,	 że	 wykonawca	 zinterpreto-
wał te postanowienia w sposób odmienny niż zamawiający 
nie może rodzić negatywnych następstw dla wykonawcy [7]. 
W sytuacji, gdy warunek udziału w postępowaniu bądź spo-
sób oceny jego spełnienia może być interpretowany dwojako, 
wątpliwości	co	do	postanowień	SIWZ	rozstrzygane	są	na	ko-
rzyść wykonawców. 

Rys. 1. Przetarg nieograniczony

Rys. 2. Negocjacje z ogłoszeniem

Nazwa zadania Czas 
trwania Rozpoczęcie Zakończenie

2013, Kw 2 2013, Kw 3 2013, Kw 4 2014, Kw 1 2014, Kw 2

mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj

Rozpoczęcie prac przetargowych 1 dzień śro, 13-04-17 śro, 13-04-17
Opracowanie	SIWZ 14 tyg. czw,	13-04-18 śro, 13-07-24
Publikacja ogłoszenia 0 dn śro, 13-07-24 śro, 13-07-24
Przygotowanie ofert 16 tyg. czw, 13-07-25 śro, 13-11-13
Złożenie ofert 0 dn śro, 13-11-13 śro, 13-11-13

Ocena ofert i wybór oferty 
najkorzystniejszej 4 tyg. czw, 13-11-14 śro, 13-12-11

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy 0 dn śro, 13-12-11 śro, 13-12-11
Podpisanie umowy 20 dn czw, 13-12-12 śro,	14-01-08

13-04-17
13-07-24

0 dn
13-11-13
13-11-13

13-12-11

13-12-11

20 dn
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Zgodnie	z	rozporządzeniem	[8]	w	celu	oceny	spełniania	
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
(m.in. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania od-
powiednim potencjałem technicznym), zamawiający może 
żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ca-
łym okresie działalności, wraz z podaniem ich rodzaju i war-
tości, 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. 

Opis warunków udziału w postępowaniu powinien być tak 
sprecyzowany, aby był adekwatny do przedmiotu zamówienia, 
opisany w sposób jednoznaczny i w zakresie niezbędnym do wy-
kazania spełnienia postawionych warunków. 

Przykładowe warunki udziału w postępowaniu mogą wyglą-
dać w sposób opisany poniżej. 

Przypadek I - instalacja odsiarczania spalin

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, 
który: 
1) dysponuje własną technologią lub licencją dotyczącą meto-

dy mokrej wapiennej odsiarczania spalin; 
2) wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczę-

cia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zre-
alizował z należytą starannością co najmniej jedno zadanie 
w formie „pod klucz” obejmujące projekt i wykonanie (dosta-
wę) instalacji odsiarczania spalin według technologii mokrej 
wapienno-gipsowej, zakończone oddaniem do eksploatacji 
w terminie, o parametrach: 
a) osiągana skuteczność odsiarczenia spalin do poziomu 

stężenia	SO2 poniżej 200 mg/m3
n spalin w warunkach 

umownych (przy zawartości O2  =  6%), 
b) łączna ilość spalin przypadających na 1 reaktor nie 

mniejsza niż 600 000 m3
n/h spalin wlotowych suchych 

(przy O2  =  6%), 
c) odsiarczane spaliny pochodziły z instalacji opala-

nych węglem kamiennym lub węglem kamiennym 
i biomasą. 

Przypadek II - instalacja odazotowania spalin

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, 
którzy na dzień składania wniosków spełniają następujące wa-
runki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a także dys-
ponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zatrudniają 
osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest: 
1) dysponują technologią lub licencją dotyczącą odazotowania 

spalin	metodą	katalityczną	SCR;	
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skła-

dania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej i zrealizowali z należytą starannością 
przynajmniej 2 instalacje katalitycznego odazotowania spa-

lin w formule „pod klucz” (zaprojektowanie, wybudowanie, 
uruchomienie i przekazanie do użytkowania) dla bloków 
energetycznych opalanych węglem kamiennym lub bru-
natnym lub węglem kamiennym z biomasą, o znamionowej 
mocy	cieplnej	kotła	nie	mniejszej	niż	300	MW,	osiągające	co	
najmniej 50-procentową redukcję tlenków azotu oraz emisje 
NOx poniżej 200 mg/m3

n (przy O2  =  6%). 
Wykonawca przedstawi następujące dokumenty na po-

twierdzenie spełniania warunków dotyczących zdolności tech-
nicznej: 
1) dokument potwierdzający dysponowanie technologią katali-

tycznego odazotowania spalin (np. prawo patentowe lub do-
kument potwierdzający posiadanie zastrzeżonej technologii 
lub licencję ważną terminowo z podaniem obszaru działania 
licencji lub inny dokument potwierdzający fakt dysponowa-
nia wymaganą technologią);

2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli 
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, instalacji ka-
talitycznego odazotowania spalin, z podaniem: 
a) zakresu wykonanych prac w ramach każdego zamó-

wienia, 
b) mocy cieplnej bloku, 
c) osiągniętego poziomu emisji NOx i stopnia redukcji NOx, 
d) rodzaju paliwa podstawowego spalanego po zabudo-

wie	instalacji	SCR,	
e) udziału biomasy w paliwie podstawowym oraz jej gatun-

ku (jeśli była lub jest spalana) po zabudowie instalacji, 
f) dat wykonania, 
g) miejsca wykonania, 
h) wartości inwestycji, 
i) nazwy użytkownika/zamawiającego, ze wskazaniem 

osoby ze strony użytkownika mogącej udzielić informa-
cji na temat eksploatacji instalacji, 

j) daty przejęcia do eksploatacji z załączeniem doku-
mentów potwierdzających, że zamówienia zostały wy-
konane przez wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (listy referencyjne, 
protokoły odbioru prac). 

Kary umowne

Bez względu na tryb prowadzenia przetargu, zgodnie 
z	art.	36	ust.	1	ustawy,	SIWZ	zawierać	powinien	 „istotne	dla	
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogól-
ne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wy-
maga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie za-
mówienia publicznego na takich warunkach”. Takimi istotnymi 
dla stron postanowieniami są parametry gwarantowane i kary 
umowne. 

Prawo zamówień publicznych nie precyzuje szczegółowo 
kwestii, w jaki sposób naliczone powinny zostać kary umowne. 
W tym zakresie należy stosować przepisy kodeksu cywilne-
go.	Zgodnie	 z	art.	 483	Kodeksu cywilnego [9] można zastrzec 
w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 
przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna 
stanowi rodzaj  zryczałtowanego odszkodowania, którego strona 
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w wypadkach określonych w umowie może dochodzić bez ko-
nieczności wykazywania szkody, a nawet wówczas, gdy szkoda 
nie wystąpiła. Oznacza to, iż zastrzeżenie w umowie przez strony 
kary umownej i odszkodowania uzupełniającego ma za zadanie 
ostateczne zrekompensowanie szkody wywołanej nieprawidło-
wym i zawinionym zachowaniem tej strony, która spowodowała 
zdarzenie wywołujące tę szkodę. 

Kary umowne zasadniczo podzielić można na dwie grupy. 
Pierwsza dotyczy kar wynikających z terminów realizacji umowy. 
Druga to kary związane z niedotrzymaniem gwarantowanych pa-
rametrów technicznych, jakie były określone w umowie. 

Kary umowne związane z terminami realizacji umowy są 
o tyle ważne, że często przekroczenie narzuconych przez zama-
wiającego terminów ma wpływ na szereg innych kwestii, to jest 
harmonogramy remontów, grandy, dofinansowania, dyrektywa 
IED	 itp.	 Przy	 określeniu	 kar	 związanych	 z	 terminami	 pierwszą	
istotną kwestią jest wskazanie rodzaju opóźnienia (opóźnienie 
zwykłe lub opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłoka). Zasadnicza 
różnica pomiędzy opóźnieniem zwykłym a zwłoką sprowadza się 
do przyczyn wystąpienia opóźnienia. Ze zwłoką mamy do czy-
nienia wtedy, gdy wykonawca nie wywiązał się ze swoich zo-
bowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzial-
ność, tak więc przy jej rozpatrywaniu należy uwzględnić należytą 
staranność wykonawcy. 

Mimo	że	zarówno	opóźnienie	jak	i	zwłoka	wiążą	się	z	nie-
terminową realizacją inwestycji, pojęć tych nie należy używać 
zamiennie. 

Wysokość kary określona może być w sposób kwotowy lub 
procentowy za każdy dzień nieterminowej realizacji. Przy pro-
centowym określeniu kary umownej jej wartość liczona będzie 
od wartości umowy bądź też wartości danego etapu, w którym 
wystąpiła nieterminowość. 

Przykładowe rodzaje kar związanych z nieterminową reali-
zacją inwestycji: 
a) kara umowna za opóźnienie/zwłokę w terminie złożenia 

w urzędzie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę; 

b) kara umowna za opóźnienie/zwłokę w terminie przekazania 
do eksploatacji; 

c) kara umowna za opóźnienie/zwłokę terminu odbioru końco-
wego; 

d) kara umowna za opóźnienie/zwłokę w terminie przystąpie-
nia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie 
gwarancji i rękojmi. 
Oprócz terminów realizacji inwestycji postanowienia 

umowy regulują również parametry gwarantowane (technicz-
ne, procesowe). Niedotrzymanie owych parametrów wiąże się 
zazwyczaj z odpowiednimi sankcjami określonymi w umowie. 
Kary związane z niedotrzymaniem parametrów technicznych 
bardzo często budzą wiele emocji. Najczęściej dzielone są na 
dwie grupy – parametry absolutne (Gwarantowane Parametry 
Techniczne Grupy A itp.), czyli parametry techniczne bezwzględ-
nie obowiązujące, których niespełnienie może wiązać się z od-
stąpieniem od umowy oraz parametry procesowe (Gwaranto-
wane Parametry Techniczne Grupy B itp.), których niespełnienie 
skutkuje naliczeniem kar umownych przez zamawiającego. Nie 
można zapomnieć, aby w karach i parametrach gwarantowanych 
odzwierciedlenie znalazły techniczne kryteria oceny ofert – naj-
częściej zużycie mediów. 

Kara umowna za niedotrzymanie parametrów gwarantowa-
nych powinna zabezpieczać utracone korzyści zamawiającego 
powstałe na skutek niespełnienia wymaganych parametrów. 

Z uwagi na wysokie znaczenie parametrów gwarantowa-
nych, które często obwarowane są wysokimi karami, gwaranto-
wane parametry sprawdzane są w trakcie pomiarów gwarancyj-
nych przez niezależną firmę pomiarową. 

W praktyce głównym twórcą zapisów umownych jest za-
mawiający i decyzja o wysokości kar jest w dużej mierze jego 
decyzją biznesową. Należy pamiętać, że często wysokość kar 
umownych limituje złożenie oferty, tak więc w przypadku nego-
cjacji z ogłoszeniem kwestie wysokości kar są poruszane w trak-
cie negocjacji i wypracowany może zostać pewien kompromis 
zabezpieczający interesy obu stron, co w przypadku przetargu 
nieograniczonego jest w dużej mierze utrudnione. 

Podsumowanie

Wybór decyzji związanej z trybem prowadzenia przetargu 
niesie za sobą wiele konsekwencji. Trudno w jednoznaczny spo-
sób określić, który z trybów jest lepszy. Wszystko tak naprawdę 
uzależnione jest od indywidualnych uwarunkowań. 

Warto jednak zaznaczyć, że tryb dwustopniowy pozwa-
la w lepszy sposób sprecyzować wymagania zamawiającego 
i zapisy specyfikacji. Zgodnie z ustawą zamawiający prowa-
dzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opi-
su przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, czyli w praktyce konfrontacja za-
mawiającego z wykonawcą w trakcie negocjacji pozwala na 
wyjaśnienie wątpliwości, które niejednokrotnie mogą budzić 
zapisy	SIWZ.	

Co prawda ustawa przewiduje instytucje zadawania pytań 
do	 SIWZ	 przez	 wykonawców,	 jednakże	 udzielane	 odpowiedzi	
nie zawsze pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości wykonawcy, 
natomiast czas ich udzielenia, określony maksymalnie na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert, jest niewystarczający do 
uzyskania wyczerpujących wyjaśnień i przedstawienia konkuren-
cyjnej oferty handlowej i technicznej. 

W	przypadku	dużej	presji	czasu	(np.	Dyrektywa	IED,	która	
narzuca terminy związane z dostosowaniem istniejących obiek-
tów do spełnienia nowych standardów emisyjnych) przetarg nie-
ograniczony wydaje się trybem szybszym, który umożliwia  skró-
cenie całego postępowania nawet o kilka miesięcy w stosunku 
do przetargu dwustopniowego. Jednak niesie to za sobą pewne 
konsekwencje. Tworzenie oferty technicznej w krótkim czasie, 
gdzie wymagane jest wstępne koncepcyjne zaprojektowanie in-
stalacji,	może	prowadzić	do	niezgodności	oferty	z	SIWZ,	a	tym	
samym jej odrzucenia przez zmawiającego. 
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Tło akustyczne to najprościej mówiąc hałas, jaki wystąpi 
w określonym miejscu pomiaru po wyłączeniu badanego źródła 
hałasu. Pojęcie hałasu tła i związane z nim metodyki pomiarowe 
dotyczą wszystkich rodzajów pomiarów hałasu: w środowisku, 
w pomieszczeniach do stałego lub czasowego przebywania lu-
dzi, dla poszczególnych urządzeń, czy nawet – choć w ograni-
czonym stopniu – dla stanowisk pracy. 1

W niniejszym artykule skoncentrowano się na problemach 
związanych z wyznaczaniem poziomu tła akustycznego i jego 
wpływu na możliwość oceny wyników wykonywanych pomiarów 
gwarancyjnych lub odbiorowych hałasu emitowanego do środo-
wiska. 

Wpływ hałasu tła  
na uzyskany wynik pomiaru hałasu  

w środowisku

Zgodnie z obowiązującymi aktami normalizującymi pomiary 
hałasu i ocenę uzyskanych rezultatów, wpływ poziomu tła aku-
stycznego określa się na podstawie przedstawionych poniżej 
zasad. 

1)	 Artykuł	oparty	na	referacie	wygłoszonym	podczas	VI	Forum	Dyskusyjnego	
„Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin”, zorganizo-
wanego	przez	ENEGOPOMIAR	w	dniach	16−19	kwietnia	2013	r.	w	tatrzań-
skiej Łomnicy.

Różnicę arytmetyczną pomiędzy zmierzonym poziomem 
hałasu a poziomem tła oznacza się przez: 

ΔLA = LAsrSUM – LAsrTLO                                           (1)

Jeżeli ΔLA ≥ 3 dBA, to poziom hałasu emitowanego przez 
badane urządzenia lub instalacje oblicza się ze wzoru: 

LAek = 10 log(100.1LAsrSUM – 100.1LAsrTLO)                    (2)

gdzie: 
LAek – poziom hałasu emitowany przez badane źródło 

w punkcie pomiarowym, 
LAsrSUM – poziom hałasu zmierzony w punkcie pomiarowym 

(badane źródło + tło), 
LAsrTLO – poziom tła akustycznego w punkcie pomiarowym. 

Niektóre normy, w tym PN-N-01341:2000: Metody pomiaru 
i oceny hałasu przemysłowego, dopuszczają, aby w przypadku, 
kiedy ΔLA > 10 dBA, nie uwzględniać poziomu tła akustyczne-
go w obliczeniach, jednak wydaje się, że takie podejście nie jest 
całkiem uzasadnione, szczególnie w przypadku pomiarów gwa-
rancyjnych. 

W tabeli 1 zestawiono wartości ΔLA w zakresie 3 – 20 dBA 
i odpowiadające im wartości uwzględniające wpływ tła 
 akustycznego na wynik pomiaru, czyli wartości K1A, które odej-
muje się od zmierzonego poziomu hałasu, aby otrzymać po-
ziom hałasu emitowanego przez badane źródło. 
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Znaczenie tła akustycznego w pomiarach hałasu 
w środowisku i ocenie uzyskanych rezultatów 1)

Importance of an acoustic background in environment noise 
measurements and in the assessment of obtained results


