
Sąd Najwyższy  

UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ 

III CZP 27/17  – z dnia 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyj-
nego w Katowicach  

Czy niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego w ro-
zumieniu art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu 
obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. Dz.U. 
2010 r., Nr 113 poz. 759) oznacza tylko przypadek całkowitej bierności wezwanego wykonawcy czy 
także obejmuje sytuację, w której wykonawca składa dokument lub oświadczenie, z którego jednak 
nie wynika potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub speł-
niania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zama-
wiającego? 

Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo za-
mówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., 
poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale 
z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy. 

Biuletyn SN Nr 6/17, z dnia 05.07.2017 

Uzasadnienie wniosku 



UCHWAŁA IZBY PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
i SPRAW PUBLICZNYCH 
 
 
III SZP 2/16  – z dnia 22 czerwca 2017 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów 

Sądu Najwyższego  
 

1. Czy przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006, Nr 132, poz. 858 
ze zm.) jest przewód łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług, zakończoną 
studzienką, z siecią kanalizacyjną: a) na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, b) na odcinku 
od studzienki do granicy nieruchomości, c) na odcinku od budynku do studzienki? 

2. Czy przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006, Nr 132, poz. 858 
ze zm.) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nierucho-
mości odbiorcy usług na całej swojej długości, czy też odcinek przewodu między granicą nierucho-
mości a wewnętrzną instalacją wodociągową w tej nieruchomości? 

1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 328) jest 
przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy 
usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. 

2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest 
przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy 
usług na całej swojej długości.   
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