ZARZĄDZANIE

Biegły
Grzegorz Bebłowski

W postępowaniach przetargowych biegli występują rzadko. Doświadczenie
pokazuje, iż są oni powoływaniu z reguły w przypadku złożonego przedmiotu zamówienia.

J

aki jest współczynnik powoływania i występowania biegłych
w postępowaniu, trudno określić, gdyż nie ma jakiegoś zbioru informacji w tym zakresie.
Osobiście prowadziłem dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w których niezbędna była wiedza fachowa
lub specjalistyczna i w których, na mocy
wewnętrznych uchwał, powołano biegłego
do wykonania określonej czynności w po-
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stępowaniu. Jedno z nich dotyczyło budowy linii kolejowej, gdzie niezbędny był
udział biegłego eksperta w zakresie tzw.
telematyki. Jego zadaniem było przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, stałe
konsultacje, doradztwo, ewentualne odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące zakresu telematyki. Było to niezbędne,
gdyż zagadnienia telematyczne, które miały
wchodzić w zakres budowy linii kolejowej
były niezwykle skomplikowane i złożone.

W tym przypadku podmiot taki wybrany
został w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na znaczną
wartość usługi.
W przepisach ustawy Pzp nie znajdziemy wielu regulacji w zakresie biegłych. W tej kwestii
jedynie art. 21 ust. 4 ustawy Pzp wskazuje, iż
jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

w postępowaniach
o udzielenie zamówienia
publicznego
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wymaga wiadomości specjalnych, kierownik
zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na
wniosek komisji przetargowej, może powołać
biegłych. W zasadzie ten przepis wyczerpuje
regulacje biegłych w ustawie Pzp.
Kto może być biegłym?
W zasadzie każdy, kto posiada specjalistyczną wiedzę w określonym zakresie,
której nie posiada zamawiający czy powołani przez niego członkowie komisji prze-

targowej. Spotkałem się z opinią, iż można
powołać również biegłego z listy biegłych
sądowych właściwego Prezesa Sądu Okręgowego. Oczywiście jest to możliwe, przy
czym należy pamiętać, iż biegły taki nie
będzie mógł się posługiwać w takim postepowaniu mianem „biegłego sadowego”,
tym samym lista biegłych będzie miała
charakter jedynie źródła, z którego można
będzie pozyskać osobę o określonej specjalistycznej wiedzy.

W mojej ocenie biegłym może być nie
tylko osoba fizyczna, ale również osoba
prawna (np. przedsiębiorstwo, organizacja,
instytut), specjalizująca się w określonym
zakresie, która na etapie przygotowania
lub przeprowadzenia postępowania byłaby
potrzebnym wsparciem dla zamawiającego. W takim przypadku w pracach może
uczestniczyć nie tylko jedna czy kilka
osób z ramienia takiego przedsiębiorstwa
czy organizacji, ale cały zespół ekspertów
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w danej dziedzinie. Jak określić w takim
przypadku podmiot biegłego? To zależy od
sytuacji, przedmiotu i złożoności pracy, do
której ma być powołany biegły. Nie widzę
przeszkód, aby np. w przypadku organizacji, powołać ją na biegłego z nazwy, ale
z jednoczesnym wskazaniem osoby czy
zespołu osób, które z jej ramienia będą
uczestniczyły w pracach.
Oczywiście biegłym może być również pracownik zamawiającego posiadający specjalistyczną wiedzę, o ile nie pełni innych funkcji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, które stosuje się
do biegłych1.
Na marginesie wspomnę, iż wybór biegłego
– o ile zamawiający nie zamierza zatrudnić
go w ramach umowy o pracę – podlega odpowiednim regulacjom, uzależnionym od
wartości usługi biegłego. Oznacza, to, iż
jeżeli wartość przedmiotu usługi biegłego
w postępowaniu została wyceniona na kwotę
powyżej równowartości kwoty 30 000 euro
(odpowiednio wyższe progi w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa oraz dla tzw.
zamawiających sektorowych), należy dokonać wyboru takiego biegłego na podstawie

Ustawodawca nie określił żadnych
szczegółowych wymogów,
co do tego, w jaki sposób
powołanie biegłego ma nastąpić.
W wyrok z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. KIO/
UZP 593/08) Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że „Ustawodawca nie określił
żadnych szczegółowych wymogów, co do
tego, w jaki sposób powołanie biegłego ma
nastąpić, ani także nie określił minimalnych wymagań co do poziomu wiedzy lub
doświadczenia osób powoływanych na biegłych. Nie została także określona ustawowa
lista instytucji, z których biegli mogą być
powoływani. Prawo pozostawia te kwestie
swobodzie wyboru zamawiającego”.
Warto również wskazać, kto nie może być
biegłym. Na pewno pracownik wykonawcy
lub sam wykonawca mogący potencjalnie
wziąć udział w postępowaniu lub faktycznie
biorący udział w postępowaniu. Czynność
powołania takiego biegłego byłaby niewątpliwie łamaniem zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców (konsekwencją takiego stanu rzeczy może być
również zaistnienie przesłanki wynikającej
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp). W zasadzie
biegłym nie może być nikt, w stosunku do
kogo wypełniają się przesłanki określone
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przepisów ustawy Pzp. Niestety jest to kolejna
komplikacja, z którą zamawiający muszą się
zmierzyć. W praktyce mimo wszystko biegłego zatrudnia się na umowy cywilno-prawne
i jest to najlepsze rozwiązanie.
Powoływanie biegłego
Tak naprawdę sposób i moment powołania
biegłego jest uzależniony od okoliczności,
które wywołają taką potrzebę. Nie ma ścisłych zasad z tym związanych, dlatego też
to zamawiający, według własnego uznania, określa taki moment. Jest nim z reguły sytuacja, w której zamawiający lub
powołana przez niego komisja przetargowa
nie są w stanie samodzielnie bez specjalistycznego wsparcia dokonać określonych
czynności 2.

Biegły może być powoływany w momencie powstania komisji przetargowej czy też
Tak np. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 19 grudnia 2007 r. KIO/UZP 1427/07.
1

Tak np. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 5 listopada 2010 r. KIO 2298/10.
2

na dowolnym etapie postępowania, np. na
wniosek komisji przetargowej dla oceny złożonych ofert. Nie ma przy tym obowiązku
wskazywania w jakiejkolwiek dokumentacji
z postępowania, czy informowania wykonawców, o zamiarze powołania biegłego przez
zamawiającego3.
Zakres pracy biegłego,
jego prawa i obowiązki
W celu uniknięcia późniejszych wątpliwości lub nieporozumień należy pamiętać, aby
przy powołaniu biegłego określić jego zakres
obowiązków i to, co będzie przedmiotem jego
badań i czynności. Zaznaczyć jednak należy,
iż biegły nie powinien mieć uprawnień tożsamych z uprawnieniami komisji przetargowej.
Zakres jego pracy powinien obejmować wyłącznie czynności, które wymagają wiedzy
specjalistycznej, a którą biegły powinien
posiadać. Charakter pracy biegłego z reguły
ma walor opiniotwórczy lub twórczy (tutaj
przede wszystkim w zakresie przygotowania
określonych dokumentów do postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego, np.
opisu przedmiotu zamówienia). Efekty pracy
biegłego powinny pozostawać pod kontrolą
zamawiającego lub powołanej przez niego
komisji przetargowej.

Swoje obowiązki i zakres czynności, które zostały mu powierzone, biegły powinien
wykonywać z zachowaniem najwyższej staranności, posiadanej wiedzy i doświadczenia,
a także z zachowaniem i przestrzeganiem
zasad wynikających z ustawy Pzp.
Aby właściwie wykonać swoje obowiązki
biegły powinien mieć dostęp do wszelkich informacji, czy dokumentów, które są lub mogą
być niezbędne do wykonania czynności, do
jakiej został powołany. W zasadzie biegły powinien mieć dostęp do całości dokumentacji
z postępowania.
Wyłączenie biegłego
z wykonywania czynności
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Pzp osoby
wykonujące czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego podlegają wyłączeniu, jeżeli:
Tak np. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. KIO 758/12; KIO 774/12
oraz Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3
lipca 2008 r. KIO/UZP 593/08.
3

Biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub są związane z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób;
5. z ostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Przepis ten na mocy art. 21 ust. 4 zdanie
ostatnie ustawy Pzp ma również zastosowanie do biegłych. Oznacza to, iż biegły
podlega wyłączeniu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej
powyżej. Na potwierdzenie tego zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie na druku ZP-1 (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
Dlatego warto już na etapie podejmowania
decyzji o powołaniu biegłego przeanalizować, czy na podstawie posiadanej wiedzy
nie zachodzą przesłanki wyłączenia biegłego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Pzp,
gdyż należy pamiętać, iż z reguły wszelkie
czynności podjęte przez biegłego, który został wyłączony z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, będą podlegały
powtórzeniu.

Wykonywanie czynności
przez biegłego
Jak wspomniano powyżej, zakres czynności
oraz sposób ich wykonywania powinien być
już z góry określony w momencie powołania
biegłego. Może on występować, w zależności
od etapu, na jakim powołany został biegły.
Na etapie przygotowania postępowania może
to być np. przygotowanie opisu przedmiotu
zamówienia, określenie warunków udziału
w postepowaniu, określenie istotnych elementów umowy.

że, iż czynności podejmowane przez biegłego,
jeżeli znajdują odzwierciedlenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
mogą być weryfikowane przez wykonawców
poprzez skorzystanie przez nich ze środków
ochrony prawnej.
Zakończenie pracy biegłego
Biegły może być powoływany na różny okres.
Może to być jednorazowe wydanie opinii
w określonym zakresie, opracowanie dokumentu, reprezentacja przed KIO czy wsparcie

Biegły nie powinien mieć uprawnień
tożsamych z uprawnieniami
komisji przetargowej.
Na marginesie warto rozważyć, czy w przypadku czynności na etapie przygotowania
SIWZ, warunków umowy czy opisu przedmiotu zamówienia, zamiast powoływać biegłego, nie skorzystać z procedury dialogu
technicznego. Niemniej jednak należy pamiętać, że przedmiot dialogu technicznego
jest ograniczony i odnosi się wyłącznie do
ww. czynności. Natomiast biegłego można
powołać na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Na etapie postępowania praca biegłego może
polegać np. na ocenie złożonych ofert z punktu widzenia skomplikowanego przedmiotu
zamówienia czy też spełniania warunków
udziału w postępowaniu. Może to być również propozycja uzasadnienia faktycznego
i prawnego do odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania lub też reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
z reguły na skutek okoliczności związanych
ze złożonym przedmiotem zamówienia.
Forma wykonania pracy biegłego również
jest zróżnicowana. Przede wszystkim są to
pisemne opracowania, opinie itd. Biegły powinien brać również udział w posiedzeniach
komisji przetargowej. Należy pamiętać, iż
wszelki przejaw pracy biegłego powinien być
odzwierciedlony w protokole z postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego. A tak-

zamawiającego począwszy od przygotowania postępowania, aż do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Co do
zasady biegły kończy swoją pracę z chwilą
wykonania czynności, do których został powołany lub okresu, na jaki został powołany.
Dobrą praktyką jest odzwierciedlenie tego
faktu w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia lub w odrębnym załączniku
do niego.
Podsumowanie
Instytucja biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu
wyposażenie zamawiającego w możliwości wspierania się w sytuacjach złożonych
i wymagających specjalistycznej wiedzy
przez profesjonalistów w danej dziedzinie.
Niemniej analizy potrzeby powołania biegłego należy dokonywać odrębnie dla każdego przypadku i nie czynić tego pochopnie,
gdyż może się okazać, iż w rzeczywistości
powołanie biegłego okaże się zbędne lub
będzie można skorzystać z innych możliwości, które daje ustawa Pzp, np. dialog
techniczny na etapie przygotowania postępowania. Warto też zwrócić uwagę na to,
kogo powołujemy na biegłego, dokonując
analizy jego dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, tak abyśmy mieli rękojmię
właściwego wykonania powierzonych mu
czynności. ■
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