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1. Zmiany do ustawy - Prawo zamówień publicznych określone w projekcie z dnia 19 stycznia 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

 

Celem nowelizacji Pzp jest wdrożenie do przepisów o zamówieniach publicznych: 

1) dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65), zwanej dalej „dyrektywą 

klasyczną ”, oraz 

2) dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 

działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej 

dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243), zwanej dalej „dyrektywą 

sektorową”, 

 

Zgodnie z art. art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej, terminy 

wdrożenia postanowień tych dyrektyw upływają w dniu 18 kwietnia 2016 r., z tym że dyrektywy 

zezwalają państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia: 

1) obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania 

dokumentów zamówienia, oraz instytucji elektronicznych takich jak: aukcja elektroniczna, katalogi 

elektroniczne, dynamiczny system zakupów - do dnia 18 października 2018 r.; 

2) obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną 

jednostkę zakupującą - do dnia 18 kwietnia 2017 r.; 

3) przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - 

do dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 

Stosowanie przepisów dotychczasowych  

 

Po wejściu w życie nowelizacji Pzp zamawiający będzie stosować przepisy dotychczasowe: 

1) do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do 

odwołań i skarg do sądu dotyczących tych postępowań, 

2) do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizazcji 

Pzp, 

3) do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji Pzp 

w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w 

życie nowelizacji Pzp, 
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4) do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Pzp. 

Stosowanie przepisów przejściowych  

 

Do dnia 17 października 2018 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie prowadzić Biuletyn 

Zamówień Publicznych. Od dnia 18 października 2018 r. Biuletyn Zamówień Publicznych będzie 

Biuletynem Zamówień. 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18 października 

2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, przed dniem 

18 kwietnia 2017 r.: 

1) komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, posłańca, osobiście, lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, a wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji nie może ograniczać konkurencji; 

2) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony będzie niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania;  

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 27 Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z 

wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać 

konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.  

 

Zamawiający może również żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

 

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 5 Pzp informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej 

i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 
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3) w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane lub konkursów zamawiający będzie 

mógł wymagać zastosowania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub 

podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia 

alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

4) jeżeli wartość zamówienia lub konkursu będzie mniejsza od kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenia w postępowaniach będą zamieszczane się w 

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną zgodnie z formularzami zamieszczonymi 

na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych z uwzględnieniem art. 12 ust. 2 

Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu oraz jego zmiana będzie publikowana na stronie internetowej, 

5) jeżeli wartość zamówienia lub konkursu będzie równa lub będzie przekraczać kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenia w postępowaniach będą 

publikowane Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

6) ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej będą przekazywane pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE albo w ust. 3 załącznika IX do 

dyrektywy 2014/25/UE; 

7) ogłoszenie o zamówieniu oraz jego zmiana przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej będą publikowane na stronie internetowej;  

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

W obowiązującym stanie prawnym, w trybach przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, 

negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, bez względu na wartość zamówienia, zamawiający 

wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu nie tylko na stronie internetowej, ale także 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

Ponadto, ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu 

ogólnopolskim lub w inny sposób:  

 nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego 

przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp); 

 nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 40 

ust. 6 pkt 1 Pzp); 
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 musi zawierać informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej(art. 

40 ust. 6 pkt 1 Pzp). 

 

8) zamawiający będzie udostępniać ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków 

zamówienia albo regulamin konkursu bezpłatnie na stronie internetowej od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku zamówień lub konkursów, 

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest mniejsza od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; 

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

W obowiązującym stanie prawnym specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie. 

Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z tym że w trybie przetargu 

nieograniczonego specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (zob. art. 37 i 42 Pzp). 

 

9) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się w formie pisemnej, z 

tym, że w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za zgodą zamawiającego; 

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci 

elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu (art. 82 ust. 2 Pzp). 

 

Zgodnie z (§ 7 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) dokumenty określone w tym rozporządzeniu są 

składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku 

składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (§ 7 ust. 1 zdanie drugie 

r.r.d.). 
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W sytuacji, gdy zamawiający na podstawie art. 82 ust. 2 Pzp nie wyrazi zgody na złożenie oferty w postaci 

elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, wykonawca na podstawie § 7 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia może złożyć 

dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z 

dnia 26 marca 2015 r., II Ca 675/14). Przepis art. 82 ust. 2 Pzp odnosi się bowiem do oferty w znaczeniu 

dosłownym, a nie do oświadczeń i dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu oraz  przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego. 

  

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu zapadł wskutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2014 r., KIO 2241/14. W zaskarżonym przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych wyroku, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy, który w wyniku 

wezwania do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

przesłał zamawiającemu żądane dokumenty w formie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pocztą elektroniczną w wymaganym 

terminie, uznając, iż składanie dokumentów drogą elektroniczną, wymagające korzystania z bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, jest możliwe wyłącznie w 

okolicznościach przewidzianych w art. 82 ust. 2 Pzp, tj. wtedy gdy zamawiający wyrazi zgodę na składanie 

ofert w postaci elektronicznej. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skoro w prowadzonym postępowaniu zamawiający nie wyraził zgody na 

składanie ofert w postaci elektronicznej, a także w wezwaniu do uzupełnienia oferty o stosowne dokumenty 

zastrzegł, że muszą one zostać złożone w oryginale, dokumenty te winny być złożone w formie pisemnej 

(oryginału). Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wykonawca nie uzupełnił oferty o dokumenty w 

wymaganym terminie i zaaprobowała wykluczenie przez zamawiającego tego wykonawcy z udziału w 

postępowaniu z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. „Sąd za błędne uznał 

stanowisko Izby wyrażone w zaskarżonym wyroku, iż zarówno oferta jak i dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu są tymi samymi dokumentami, dlatego o ich formie w postaci 

elektronicznej decyduje zgoda zamawiającego, a jej brak determinuje obowiązek składania dokumentów 

wyłącznie w formie pisemnej. Na gruncie rozpoznawanej sprawy Sad uznał za wadliwe działanie 

zamawiającego pozbawiające skutków czynności złożenia przez wykonawcę dokumentów w formie 

elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, uznając, że ograniczało wykonawcę w wyborze 

dopuszczalnej formy w jakiej dokumenty mogły zostać złożone, wynikającej z § 7 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów. Sąd wskazał, iż w wezwaniu do uzupełnienia oferty o dokumenty na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia formy w jakiej 

dokumenty te mogą zostać złożone, gdyż forma ta wynika wprost z § 7 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów. Sąd zaznaczył także, że zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.” 
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10) jeżeli odwołanie będzie dotyczyć treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zamawiający zamieszcza kopię odwołania również na profilu 

nabywcy, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;  

 

Na podstawie art. 13 pkt 3 nowelizacji Pzp przepis art. 185 ust. 1 Pzp w zakresie profilu nabywcy lub Biuletynu 

Zamówień, będzie mieć zastosowanie od dnia:  

a) 18 kwietnia 2017 r. - do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

centralną jednostkę zakupującą, 

b) 18 października 2018 r. - do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

pozostałych zamawiających. 

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

Zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 

zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 

odwoławczego. 

 

11) zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w 

terminie: 

a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 

b) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; 

 

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 nowelizacji Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

wszczętych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną 

jednostkę zakupującą, przed dniem 18 kwietnia 2017 r. komunikacja i wymiana informacji między 

zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, posłańca, 

osobiście, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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Nowelizacja przewiduje natomiast zmiany w art. 92 Pzp. Zamawiający będzie obowiązany poinformować  

niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i 

nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

3) unieważnieniu postępowania, 

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

Ponadto informacje unieważnieniu postępowania oraz nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów będą 

publikowane na profilu nabywcy. 

a) od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, 

b) od dnia 18 października 2018 r. - w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonych przez pozostałych zamawiających. 

 

W nowym ust. 3 w art. 92 nowelizacja Pzp przewiduje natomiast obowiązek niezwłocznego poinformowania 

każdego wykonawcy:  

1) który podlega wykluczeniu, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o 

odrzuceniu jego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wniosku o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów,  

2) którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa 

w art. 89 ust. 31 i 42, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub 

funkcjonalnych,  

3) który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu o niezaproszeniu do kolejnego etapu negocjacji albo 

o niezaproszeniu do kolejnego etapu dialogu, jeżeli zamawiający dopuścił podział na etapy 

negocjacji w negocjacjach z ogłoszeniem albo dialogu w dialogu konkurencyjnym 

                                                 
1 W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub zamówienia publicznego na usługi zamawiający nie może 

odrzucić oferty wariantowej wyłącznie z powodu, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia publicznego na usługi zamiast 

zamówienia publicznego na dostawy albo do udzielenia zamówienia publicznego na dostawy zamiast zamówienia publicznego na 

usługi. 

2 W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia publicznego odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 3, zamawiający nie może 

odrzucić oferty z tego powodu, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, 

ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli 

wykonawca udowodni w swojej ofercie za pomocą stosownych środków dowodowych, w szczególności za pomocą środków, o 

których mowa w art. 30ab ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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- z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, które w przypadkach, o których mowa w art. 24 

ust. 73, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  

 

Na podstawie nowego ust. 4 dodanego do art. 92 zamawiający będzie mógł również nie ujawniać informacji, o 

których mowa w art. 92 ust. 1 i 3 Pzp (po nowelizacji), jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie 

przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby szkodzić zgodnym z prawem 

interesom handlowym wykonawców, lub mogłoby zaszkodzić konkurencji pomiędzy nimi. 

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie: 

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; 

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

12) w przypadku gdy zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało 

wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one 

dostępne w momencie publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało opublikowane na 

stronie internetowej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może wyznaczyć 

termin składania ofert: 

                                                 
3 Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi jedna z podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13 oraz pkt 15-20 lub 

ust. 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za 

doznaną krzywdę lub zobowiązanie się do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 
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a) w przypadku przetargu nieograniczonego - nie krótszy niż 15 dni od dnia wysłania 

zaproszenia do składania ofert, 

b) w przypadku przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i ustanowienia partnerstwa 

innowacyjnego - nie krótszy niż 10 dni od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert; 

13) w przypadku gdy okresowe ogłoszenie informacyjne zawiera wszystkie informacje wymagane dla 

ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w momencie publikacji 

okresowego ogłoszenia informacyjnego, i zostało opublikowane na stronie internetowej na co 

najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego skrócić termin składania ofert do 15 dni; 

 

Składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

 

Przepisy przejściowe przewidują również, że przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) będzie obowiązywać 

do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych podstawie nowego art. 26b ust. 7, 

nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji Pzp. 

 

Nowelizacja Pzp wprowadza do przepisów Pzp jednolity europejski dokument zamówienia (w skrócie 

„jednolity dokument”). W dniu 6 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 

rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Celem wprowadzenia 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia jest wyeliminowanie potrzeby przedstawiania 

znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do wykazania braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, a także 

spełnienia kryteriów selekcji.  

 

Możliwość korzystania z jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia będą miały również 

podmioty zamawiające, które podlegają przepisom dyrektywy sektorowej, i które, określając warunki 

niepodlegania wykluczeniu i warunków udziału w postępowaniu, przewidziane w dyrektywie 

klasycznej będą obowiązane to czynić w taki sam sposób i na takich samych warunkach jak 

zamawiający klasyczni. 
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Jednolity dokument będzie składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

wraz z ofertą i będzie obejmować zaktualizowane oświadczenie wykonawcy, w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić stanowią wstępne potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, a 

także spełnienia kryteriów selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 

Pzp. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności innych podmiotów (tzw. „podmiotów 

trzecich”) jednolity dokument będzie zawierać informacje o braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, a także spełnienia kryteriów selekcji, w 

odniesieniu do tych podmiotów. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez 

zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji lub złożony jednolity dokument lub dokumenty będą 

niekompletne, zawierać błędy lub budzić wątpliwości, zamawiający będzie obowiązany wezwać do 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w 

terminie przez siebie wskazanym. 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przez zamawiających nie 

będących centralną jednostką zakupującą przed dniem 18 kwietnia 2018 r., jednolity dokument 

wykonawcy będą składać zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w akcie 

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 dyrektywy 2014/24/UE w formie 

pisemnej.  

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2017 r. 

przez centralną jednostkę zakupującą, jednolity dokument wykonawcy będą składać zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 dyrektywy 2014/24/UE w formie pisemnej. W okresie od 18 kwietnia 2018 r. do dnia 

17 października 2018 r. wykonawca będzie natomiast przekazywać jednolity europejski dokument 

zamówienia zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, posłańca, osobiście, albo przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 
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Cykl życia produktu i najkorzystniejsza oferta 

 

W art. 2 Pzp wprowadza się pojęcie „cyklu życia produktu” (art. 2 pkt 1a nowelizacji Pzp). Cykl życia 

produktu to wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, w szczególności: badanie, 

rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, 

szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie. Z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku 

kosztów cyklu życia zamawiający będzie określać nowe kryterium oceny ofert, jakim będzie kryterium 

kosztu. 

 

Zgodnie z nowym art. 91 aa ust. 2 rachunek kosztów cyklu życia będzie obejmować: 

1) koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników: 

a) związane z nabyciem,  

b) użytkowania, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,  

c) utrzymania, 

d) związane z wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbiórki i recyklingu; 

2) koszty przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, 

usługi lub robót budowlanych, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, 

dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, a także inne związane z 

łagodzeniem zmian klimatu.  

 

W przypadku gdy zamawiający będzie szacować koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na 

rachunku kosztów cyklu życia, obowiązany będzie określić w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dane, które powinni przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia 

kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.  

 

Metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym będzie musiała 

spełniać łącznie następujące warunki:  

1) oparta jest na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminacyjnych;  

2) dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron; 

3) dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie jest nadmienienie 

uciążliwe, także dla wykonawców z państw trzecich będących stronami Porozumienia GPA lub 

innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. 
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Jednocześnie na podstawie nowego art. 91aa ust. 6 metoda kosztów życia kosztów cyklu życia 

poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych oraz sposób przedstawiania informacji o tych 

kosztach, w celu zapewnienia ujenolicenia i zapewnienia wiarygodności tych kalkulacji, zostaną 

określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, w drodze rozporządzenia. Na podstawie 

art. 13 pkt 2 projektu, przepis art. 91aa ust. 6 wejdzie w życie z dniem 18 października 2018 r. 

 

W związku z wprowadzeniem do Pzp kryterium kosztu zmianie ulega określona w art. 2 pkt 5 Pzp 

definicja najkorzystniejszej ofercie. W projekcie przewiduje się, że najkorzystniejszą ofertą będzie 

ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną lub kosztem gdy jedynym 

kryterium oceny jest cena lub koszt, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności 

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

 

Po wprowadzeniu kryterium kosztu, zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert będą cena, koszt 

i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, 

2) dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników,  

3) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób defaworyzowanych, dostępność 

dla osób niepełnosprawnych, uwzględnianie potrzeb użytkowników, zaangażowanie i 

upodmiotowienie użytkowników, 

4) aspekty środowiskowe,  

5) aspekty innowacyjne, 

6) handel i jego warunki, 

7) organizacja, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia 

publicznego, jeżeli te wymagania mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia 

publicznego, jeżeli jakość świadczenia zależy od osób wykonujących świadczenia będące 

przedmiotem zamówienia publicznego. 

8) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób 

dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.  

 

Użyty w art. 91 ust. 2 Pzp po nowelizacji, zwrot „w szczególności” oznacza, że zamawiający będzie 

mógł stosować również inne kryteria niż określone w tym przepisie. Nowy ust. 2ab w art. 91 Pzp 
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przewiduje jednak obowiązek określenia przez zamawiającego kryteriów oceny ofert w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający weryfikację informacji przedstawianych przez 

wykonawców. Ponadto stosowane przez zamawiającego kryteria oceny ofert będą musiały być 

związane z przedmiotem zamówienia publicznego. Zgodnie z nowym ust. 2aa w art. 91 Pzp kryteria 

oceny ofert będą związane z przedmiotem zamówienia publicznego, jeżeli będą dotyczyć robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we 

wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach ich cyklu życia, co obejmuje czynniki związane z: 

określonym procesem produkcji, dostarczania lub wprowadzania tych robót budowlanych, dostaw lub 

usług na rynek albo określonym procesem dotyczącym innego etapu cyklu życia tych robót 

budowlanych, dostaw lub usług - nawet jeżeli te czynniki nie będą istotnym elementem przedmiotu 

zamówienia publicznego. 

 

Kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 40% 

 

Nowelizacja Pzp przewiduje, że zamawiający będzie mógł zastosować kryterium ceny jako jedyne 

kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 40%, jeżeli przedmiot zamówienia będzie 

mieć ustalone standardy jakościowe, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz innych, niż jednostki sektora finansów 

publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli 

dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w 

opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a). Wyjątkiem będzie tryb licytacji 

elektronicznej oraz tryb zapytania o cenę. W trybie licytacji elektronicznej zamawiający będzie 

dopuszczać do udziału w licytacji elektronicznej i zapraszać do składania ofert wszystkich 

wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin 

związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. W trybie zapytania o cenę zamawiający 

będzie mógł udzielić zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie 

dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia będzie mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, każdy z wykonawców będzie mógł 

może zaproponować tylko jedną cenę, a zamawiający będzie udzielać zamówienia wykonawcy, który 

zaoferował najniższą cenę. 

 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie 

będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, lub jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie będzie można dokonać 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a3u1p1:nr=1&full=1
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wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samym bilansie 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający będzie obowiązany wezwać wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (ust. 5 w 

art. 91 po zmianie). Jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający będzie 

unieważniać postępowanie. 

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

Zgodnie z obowiązującym art. 91 ust. 2a Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny 

ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe (z wyjątkiem 

trybu licytacji elektronicznej oraz trybu zapytania o cenę), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w 

rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz innych, niż jednostki sektora finansów publicznych, 

państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli dodatkowo wykażą w 

załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty 

ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 5 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 

ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. Przepisy Pzp nie przewidują natomiast odpowiedniego stosowania art. 91 

ust. 5 Pzp w przypadku, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami oceny ofert są cena oraz inne kryteria (zarówno 

kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia, jak i kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy), nie można 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawierają takie same ceny i 

takie same wartości pozostałych kryteriów oceny ofert (np. takie same ceny i takie same okresy gwarancji). Przepis 

art. 91 ust. 5 Pzp ma zastosowanie tylko w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, co 

wynika wprost z tego przepisu. W obowiązującym stanie prawnym, w przypadku art. 91 ust. 5 Pzp nie jest zatem 

możliwe zastosowanie wykładni rozszerzającej i wezwanie wykonawców, których oferty zawierają takie same ceny i 

takie same okresy gwarancji, do złożenia ofert dodatkowych. W takim przypadku zamawiający unieważnia 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

 

W art. 13 nowelizacji Pzp przewiduje się jej wejście w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 

1) art. 10h ustawy zmienianej w art. 1, który wchodzi w życie z dniem 18 września 2016 r.;   

 

Na podstawie art. 10h Prezes Rady Ministrów będzie obowiązany, w drodze rozporządzenia, określić 

szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne profilu nabywcy, wzory dokumentów elektronicznych 

niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego oraz sposób sporządzania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania, mając na 

względzie konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji oraz potrzebę zapewnienia 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a3u1p1:nr=1&full=1
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sprawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, otwartego dostępu wykonawców do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

 

2) art. 11 ust. 1, art. 91aa ust. 6 i art. 154 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w 

życie z dniem 18 października 2018 r.; 

 

 art. 11 ust. 1: 

 

Od dnia 18 października 2018 r. na podstawie art. 11 ust. 1 zamawiający, w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8, 

będzie obowiązany publikować ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie 

Zamówień. 

 

 art. 91aa ust. 6: 

 

W związku z wprowadzeniem do Pzp kryterium kosztu, kryterium to będzie określane z wykorzystaniem 

podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia.  

 

Rachunek kosztów cyklu życia będzie obejmował: 

1) koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników: 

a) związane z nabyciem,  

b) użytkowania, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,  

c) utrzymania, 

d) związane z wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbiórki i recyklingu; 

2) koszty przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi 

lub robót budowlanych, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, dotyczące: 

a) emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, 

b) inne związane z łagodzeniem zmian klimatu.  

 

W przypadku gdy zamawiający będzie szacować koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na 

rachunku kosztów cyklu życia, będzie obowiązany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, 

które powinni przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia 

na podstawie tych danych.  

 

Od dnia 18 października 2018 r. będzie obowiązywać rozporządzenie wydane na podstawie art. 91aa 

ust. 6 określające metodę kosztów życia poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych oraz sposób 

przedstawiania informacji o tych kosztach, w  celu zapewnienia ujenolicenia i zapewnienia wiarygodności 

tych kalkulacji. 
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3) przepisy  rozdziału 2a, art. 11 ust. 4, art. 13 ust. 1, art. 26 ust. 4, art. 31b, art. 37 ust. 1-3, art. 38 ust. 

3 i 4, art. 40 ust. 1, art. 43 ust. 4 i 5 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 1, art. 

60e ust. 3a pkt 1, art. 92 ust. 2, art. 96 ust. 1 pkt 8, art. 104 ust. 1 i 2, art. 104b ust. 3, art. 104e ust. 

4 pkt 1, art. 131c ust. 1, art. 134b ust. 3, art. 135 ust. 1, 2 i 4, art. 185 ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 1, w zakresie dotyczącym profilu nabywcy oraz Biuletynu Zamówień, będą stosowane od dnia 

18 kwietnia 2017 r. - do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

centralną jednostkę zakupującą, a od dnia 18 października 2018 r. - do postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonych przez pozostałych zamawiających 

 

 Rozdział 2a: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

komunikacja zamawiającego z wykonawcami będzie odbywać się zgodnie z przepisami rozdziału 2a.  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja i wymiana informacji między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, będzie odbywać się przy użyciu profilu nabywcy. Oferty i wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu będą sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu.  

 

Zamawiający będzie obowiązany zapewnić zachowanie integralności danych oraz poufności ofert i 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu składania odpowiednio ofert 

lub wniosków, z wyjątkiem przypadków, gdy wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

oferty są składane z wykorzystaniem profilu nabywcy udostępnionego na platformie e-Zamówienia. 

 

W przypadkach, gdy zamawiający odstąpi od wymogu użycia profilu nabywcy przy składaniu ofert, w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne z racji naruszenia bezpieczeństwa profilu nabywcy lub odstąpi od 

wymogu użycia profilu nabywcy przy składaniu części oferty, jeżeli z uwagi na wyspecjalizowany 

charakter zamówienia publicznego, użycie profilu nabywcy będzie wymagać narzędzi, urządzeń lub 

formatów plików, które nie będą ogólnie dostępne lub które nie będą obsługiwane za pomocą ogólnie 

dostępnych aplikacji, zamawiający będzie obowiązany wskazywać w protokole postępowania powody, 

dla których odstąpił od wymogu użycia profilu nabywcy. 

 

W przypadku, gdy komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami będzie 

odbywać się wyłącznie przy użyciu profilu nabywcy, zamawiający będzie mógł wymagać złożenia ofert w 

formie katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo dopuścić taką 
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możliwość. W takim przypadku zamawiający będzie obowiązany wskazać wymóg albo możliwość 

złożenia ofert w formie katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo 

dopuszczenie takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia 

zainteresowania, zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji bez ogłoszenia - w przypadku gdy 

ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o 

zamówienie. 

 

W ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, zaproszeniu do składania 

ofert lub do negocjacji bez ogłoszenia zamawiający będzie obowiązany również wskazać niezbędne 

informacje dotyczące formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i 

specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego.  

 

 art. 13 ust. 1: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi 

zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają 

planu finansowego - raz w roku, będzie mógł zamieścić na profilu nabywcy wstępne ogłoszenie 

informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy o zamówieniach lub umowach 

ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

 art. 31b: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający będzie obowiązany zamieścić informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu 

technicznego oraz o jego przedmiocie na profilu nabywcy. 

 

 art. 37 ust. 1-3: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający będzie obowiązany udostępniać specyfikację istotnych warunków zamówienia na profilu 

nabywcy od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania 

zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł udostępnić 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub jej części na profilu nabywcy z powodu zaistnienia 

jednej z okoliczności, o których mowa w art. 10d ust. 1 pkt 1-4, przekazuje je w sposób inny niż za 

pomocą profilu nabywcy, określony w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.  
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 art. 38 ust. 3 i 4:  

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający będzie obowiązany udostępnić: 

a) informację o terminie zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) sporządzona informację zawierającą zgłoszone na zebraniu wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pytania o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 

wskazywania źródeł zapytań, 

c) dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 art. 40 ust. 1: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający wszczynając postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, będzie obowiązany 

zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na profilu nabywcy. 

 

 art. 60e ust. 3a pkt 1: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, w 

trybie dialogu konkurencyjnego zaproszenie do składania ofert będzie zawierać odniesienie do profilu 

nabywcy. 

 

 art. 92 ust. 2: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający będzie obowiązany publikować informacje o dopuszczeniu do dynamicznego systemu 

zakupów oraz unieważnieniu postępowania na profilu nabywcy. 

 

 art. 96 ust. 1 pkt 8: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających w 

protokole postępowania zamawiający zamieszcza powody odrzucenia ofert. 
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 art. 104 ust. 1 i 2: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień albo publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na profilu nabywcy, przez cały okres trwania 

dynamicznego systemu zakupów, informację o stosowaniu dynamicznego systemu zakupów wraz z 

informacjami dotyczącymi, w szczególności: określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym 

systemem zakupów, czas trwania dynamicznego systemu zakupów, przewidywane terminy dokonywania 

zamówień, wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do 

porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłania ofert.  

 

 art. 104b ust. 3: 

 

W dynamicznym systemie zakupów zamawiający ocenia spełnianie przez wykonawcę kryteriów 

kwalifikacji w terminie 10 dni od otrzymania wniosku o dopuszczenie do udziału w dynamicznym 

systemie zakupów. Termin ten może zostać przedłużony do 15 dni w indywidualnych, uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności w razie potrzeby przeanalizowania dodatkowej dokumentacji lub innego 

zweryfikowania, czy spełniono warunki udziału w postępowaniu i może zostać również przedłużony, o ile 

zaproszenie do składania ofert dla pierwszego zamówienia publicznego objętego dynamicznym 

systemem zakupów nie zostało wysłane oraz o ile w przedłużonym okresie oceny nie zostanie 

wystosowane żadne zaproszenie do składania ofert.  

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający będzie obowiązany określać na profilu nabywcy długość przedłużonego okresu, który 

zamierza zastosować.  

 

 art. 134b ust. 3: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 

zamawiający będzie obowiązany udostępniać na profilu nabywcy ogłoszenie o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców przez cały okres trwania systemu. Zamawiający będzie udostępniać 

specyfikację istotnych warunków zamówienia na profilu nabywcy najpóźniej od dnia wysłania 

zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia do negocjacji. 

 

 art. 185 ust. 1: 

 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. - w postępowaniach prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą, a 

od dnia 18 października 2018 r. - w postępowaniach prowadzonych przez pozostałych zamawiających, 
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zamawiający będzie obowiązany kopię odwołania zamieścić również na profilu nabywcy. 

 

 

2. Czy zamawiający może żądać złożenia informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp od każdego 

wykonawcy oraz czy obowiązek informacyjny o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp dotyczy 

wszystkich wykonawców? 

 

Mając na względzie ratio legis, przepis art. 91 ust. 3a Pz należy rozumować mając na względzie całą 

treść tego przepisu. 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Wykładnia art. 91 ust. 3a Pz prowadzi do wniosku, że obowiązek informacyjny, o którym mowa w tym 

przepisie nie dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

  

Przepis art. 91 ust. 3a Pz dotyczy tylko tych przypadków, gdy wykonawca składa ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Należy zauważyć, że zdanie 

pierwsze w art. 91 ust. 3a Pz rozpoczyna się od wyrazu „Jeżeli” co wyklucza automatyzm stosowania 

tego przepisu w stosunku do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

  

Ponadto, zdanie drugie w art. 91 ust. 3a Pzp nawiązuje do zdania pierwszego. Dopiero z łącznej analizy 

tych zdań wynika, że wymóg złożenia informacji o tym, czy wybór oferty prowadzić będzie do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której 

wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. 

 

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp nie dotyczy zatem wszystkich 

wykonawców. 

 

Zamawiający badając oferty jest obowiązany również badać wysokości stawki VAT. W wyroku z dnia 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0880.pdf
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30 kwietnia 2013 r., KIO 880/13, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Zamawiający badając 

oferty ma obowiązek również badać wysokości stawki VAT. Aby oferty złożone w postępowaniu mogły 

być porównywalne, m.in. ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł, a w 

tym z zastosowaniem tych samych stawek VAT, które są istotnym elementem kalkulacji ceny oferty. 

Obowiązek weryfikacji stawki podatku od towarów i usług wypływa wprost z art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 

89 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych. W przypadku wystąpienia w ofercie innej niż pisarska i 

rachunkowa omyłki, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją, która to omyłka nie spowoduje 

istotnych zmian w treści oferty, zamawiający musi dokonać poprawienia takiej oferty. Jednak może to 

nastąpić w przypadku, gdy zamawiający ustanowi w specyfikacji wskazanie sposobu obliczania ceny, a 

szczególnie, gdy zamawiający zobowiąże wykonawców, aby zastosowali określoną stawkę podatku od 

towarów i usług.” 

  

Warto również zapoznać się z wyrokiem z dnia 28 października 2015, KIO 2263/15, w którym Krajowa 

Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy P.z.p., jeżeli złożono ofertę, której 

wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku Izba stwierdziła, że wykładnia art. 91 ust. 3a ustawy P.z.p. prowadzi do wniosku, iż 

wymóg złożenia informacji odnośnie tego czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego odnosi się wyłączenie do sytuacji, w której wykonawca składa 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. Wniosek taki 

należy wyprowadzić dokonując wykładni całości przepisu art. 91 ust. 3a ustawy P.z.p. Zdaniem Izby 

ustalenie normy prawnej znajdującej zastosowanie w analizowanej sprawie nie może nastąpić wyłącznie 

w oparciu o analizę zdania drugiego art. 91 ust. 3a P.z.p. z pominięciem treści zdania 1. Jak słusznie 

wskazywali w trakcie rozprawy zamawiający i przystępujący, przepis art. 91 ust. 3a zd. 2 P.z.p. 

wyraźnie nawiązuje do zd. 1, choćby w ten sposób, że odczytywany samodzielnie nie precyzuje, o jaki 

obowiązek podatkowy, w jakim podatku chodzi. Dopiero łączna analiza obydwu zdań prowadzi do 

wniosku, że chodzi o obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Powyższe musiało 

prowadzić do wniosku, iż ustalenie normy prawnej wymaga dokonania analizy całości przepisu art. 91 

ust. 3a ustawy P.z.p. Jak wynika ze zdania 1, hipoteza tego przepisu dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy 

wybór oferty wykonawcy prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT u 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0880.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2263.pdf
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zamawiającego. Ustawodawca użył bowiem słów „jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług...”. Zatem obowiązek informacyjny, o którym mowa w zd. 2 dotyczy również takiej sytuacji.”. 

 

3. Wyjaśnianie i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Problematyka wyjaśniania i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie 

również „SIWZ”) została uregulowana w art. 38 Pzp. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ co do zasady są 

czynnościami o odmiennym celu i znaczeniu.  Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym 

w wyroku z dnia 7 sierpnia 2013 r., KIO 1794/13, że „W przepisach art. 38 P.z.p. nie sformułowano 

literalnie granicy dzielącej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których 

stanowi ust. 1 artykułu od zmiany treści, o której stanowi ust. 4, za wyjątkiem wskazania terminów 

obligatoryjnego i fakultatywnego udzielenia wyjaśnień, przyczyn zmiany specyfikacji, jako wymóg 

uzasadnionego przypadku, czy skutków tych czynności wynikających z ust. 4a - 6 tego artykułu, które 

zostały przypisane zmianie specyfikacji, a nie wyjaśnieniom, co powinno być brane pod uwagę przy 

podejmowaniu określonej czynności.”.  

 

Każdorazowo jeżeli wyjaśnienia treści SIWZ prowadzą do nadania jej zapisom nowego znaczenia 

mamy do czynienia z modyfikacją jej treści (zob. wyrok z dnia 8 marca 2011 r., KIO 368/11). Na 

kwestię wyjaśnień i zmiany treści SIWZ zwróciła uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 

czerwca 2010 r. KIO 917/10 stwierdzając, że „W przypadkach, gdy wyjaśnienia nie wpływają na 

zmianę treści specyfikacji lub ogłoszenia, a tylko uszczegółowiają tam znajdujące się postanowienia, 

zamawiający może poprzestać tylko na wyjaśnieniach i nie dokonywać modyfikacji specyfikacji czy nie 

publikować zmian w ogłoszeniu. Zamawiający nie musi także za każdym razem pisać, że w danym 

zakresie modyfikuje postanowienia specyfikacji, gdyż i bez takich formuł wykonawcy i zamawiający 

muszą się stosować do wyjaśnień. Jednak zastosowanie formuły mówiącej o modyfikacji specyfikacji w 

określonym fragmencie jest wskazane, bowiem rozwiewa jakiekolwiek wątpliwości i kieruje uwagę 

odbiorcy na modyfikowane postanowienia, nawet, gdy czyta on wyjaśnienia bez najwyższej 

koncentracji. Wyjaśnienia treści specyfikacji służą doprecyzowaniu, rozwinięciu kwestii wynikających 

z postanowień w celu przedstawienia ich celowościowego rozumienia, niedoprecyzowanych z rożnych 

przyczyn na etapie tworzenia SIWZ.”.  

 

W wyroku z dnia 6 maja 2011 r., KIO 836/11 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że 

„Wyjaśnienia treści siwz, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy, stanowią uszczegółowienie, 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_1794.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0368.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0917.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0917.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0836.pdf
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ewentualnie doprecyzowanie opisu zawartego w siwz w zakresie przedstawionym przez wykonawców 

występujących z zapytaniami. Zatem, wyjaśnienie nie może stanowić podstawy wprowadzenia innego 

wymagania niż zawarte w treści siwz, w tym przypadku wyeliminowania możliwości stosowania 

urządzenia dopuszczonego pierwotnie, jako dowolne elementy, ewentualnie inne urządzenia. Izba 

uznała, że udzielenie wyjaśnień rozbieżnych z pierwotną treścią siwz, zawężających rodzaj urządzeń 

oddziaływania, jak zgodnie potwierdzono na rozprawie, wykracza poza możliwość wynikającą z treści 

przepisu art. 38 ust. 2 ustawy.”. 

 

„Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz 

zmianą SIWZ, która winna powodować zmianę jego postanowień” (zob. wyrok z 28 marca 2011 r., KIO 

545/11).  

 

„(...) częstą praktyką zamawiających jest udzielanie wyjaśnień bez zmiany treści SIWZ. Praktyka ta 

może być aprobowana, jeśli wyjaśnienia nie pozostawiają wątpliwości co do treści zmiany, natomiast 

nie mogą być wykorzystywane do dowolnej interpretacji SIWZ.” (zob. wyrok z dnia 22 grudnia 2014 r., 

KIO 2593/14).  

 

W wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., KIO 110/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „(...) 

rzeczą zamawiającego jest wprowadzenie w postępowaniu jasnych, jednoznacznych i niesprzecznych 

reguł postępowania, które nie będą dawały jego uczestnikom pola do odgadywania i snucia domysłów 

co było zamiarem zamawiającego i jaki jest wymagany przedmiot zamówienia. SIWZ opracowana na 

użytek postępowania winna być dokumentem czytelnym i jednoznacznym. Udzielane zaś wyjaśnienia 

mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SIWZ. Mogą one także prowadzić do 

zmiany SIWZ, jeśli tylko Zamawiający - w związku z dokonaną zmianą - zapewnia odpowiedni czas na 

składanie lub dostosowanie ofert. To zamawiający jest bowiem gospodarzem postępowania i w jego 

gestii jest kształtowanie przedmiotu zamówienia - czy to w formule ukształtowania SIWZ w momencie 

wszczęcia postępowania, czy też następczo - w toku postępowania, przy okazji udzielanych wyjaśnień 

do SIWZ. Nie jest także przeszkodą dla uznania, że mamy do czynienia z pełnowartościową i skuteczną 

zmianą SIWZ fakt, że Zamawiający wyraźnie nie podał, że dokonuje zmiany SIWZ, choć w istocie tego 

dokonał. Istotną jest bowiem rzeczywista treść samej czynności, jej charakter, które wskazują na 

dokonanie zmiany SIWZ, a nie ich zatytułowanie jako „zmiana SIWZ”. Zawartość informacyjna 

wyjaśnień SIWZ, niezależnie od tego, czy stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pociąga 

również za sobą zmianę SIWZ, jest wiążąca w postępowaniu.”. 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0545.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0545.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2593.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2593.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0110.pdf
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„(…) instytucja wyjaśnień postanowień SIWZ, przewidziana w art. 38 ust. 1 P.z.p., pozwala 

wykonawcom na uzyskanie od zamawiającego wytłumaczenia określonych, niejasnych treści 

specyfikacji. Wskazany instrument ma zatem służyć przede wszystkim wykonawcom.” (zob. wyrok z 

dnia 16 lipca 2014 r., KIO 1361/14).  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oraz wykonawcy są 

związani treścią SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ. Z uwagi na użyte w art. 38 ust. 1 

Pzp pojęcie „wykonawca”, przepis ten może jednak budzić wątpliwości interpretacyjne. Wykonawcą w 

rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp jest bowiem osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Należy jednak przyjąć, że samo 

zwrócenie się podmiotu do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ stanowi ubieganie się o 

udzielenie zamówienia. Podmiot, który w żaden inny sposób nie wyraził woli ubiegania się o udzielenie 

zamówienia, zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub żądając zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, staje się 

wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp. 

 

Zwrócenie się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ oraz przekazanie wyjaśnień 

następuje zgodnie z wyborem zamawiającego (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). Jeżeli 

wykonawca i zamawiający przekazują odpowiednio zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

W uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r., KIO/KD 97/12, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że 

„nieuprawnione jest stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym telefoniczne udzielenie odpowiedzi 

na pytania dotyczące SIWZ nie stanowiło naruszenia przepisów ustawy Pzp. Należy zgodzić się z 

Zamawiającym, że w świetle art. 38 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, ze względu na termin, w jakim wpłynęły 

wnioski wykonawców o udzielenie wyjaśnień, nie miał on obowiązku, a jedynie prawo udzielenia 

odpowiedzi. Nie zwalniało to jednak Zamawiającego z konieczności zachowania formy obowiązującej 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem, jeżeli Zamawiający zdecydował się na 

udzielenie takich wyjaśnień, winien uczynić to w formie określonej w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp.”. 

  

W art. 38 ust. 1 w zdaniu pierwszym Pzp ustawodawca użył sformułowania „wykonawca może zwrócić 

się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Wyjaśnianie 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1361.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1361.pdf
file:///D:/00000000000/217.153.210.52/cmsws/page/GetFile1.aspx%3fattid=6447
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(zwane również tłumaczeniem) jest jedną z odmian rozumowania. Wyjaśnianie  jest zadaniem 

myślowym, które polega na wskazaniu uzasadnienia dla danej treści SIWZ. Wyjaśnianie treści SIWZ 

polega zatem na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest jak zamawiający postanowił w 

treści SIWZ ?”  

 

Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w 

celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 

Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielana wyjaśnień, 

gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ. Przykładem 

może być sytuacja, gdy wykonawca w zwraca się do zamawiającego o dokonanie zmiany treści SIWZ, 

np. pyta zamawiającego, czy wyrazi on zgodę na zmiany w opisie opisu przedmiotu zamówieniach, w 

zakresie cech funkcjonalnych oraz wartości parametrów technicznych, na inne cechy funkcjonalne lub 

wartości tych parametrów, wskazując jednocześnie inne cechy funkcjonalne i wartości parametrów 

technicznych w pytaniu. W takim przypadku uznać należy, iż wykonawca nie zwrócił się do 

zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, tylko żąda zmiany treści SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 zdanie drugie Pzp zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z 

ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

 

Tylko w sytuacji, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 zdanie drugie Pzp, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może (ale nie musi) pozostawić wniosek bez rozpoznania albo udzielić wyjaśnień, z tym 

że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

 

W art. 38 ust. 2 Pzp ustawodawca wskazuje wprost, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający 

przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest 
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udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Z treści art. 38 ust. 2 Pzp wynika, że 

zamawiający nie ma obowiązku przekazania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

nie przekazał SIWZ oraz wykonawcy, który zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

jeżeli temu wykonawcy zamawiający również nie przekazał SIWZ. 

 

Należy przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał, aby zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

przekazał wykonawcy, który zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, czynność taką 

ująłby zapewne w Pzp (np. w art. 38 ust. 2 Pzp). Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca dwukrotnie 

wyraźnie wskazał, że „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (…)” (zob. art. 38 ust. 2 Pzp), oraz że 

w przypadku dokonanej zmiany treści SIWZ „Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia (…)” (zob. art. 38 ust. 4 zdanie drugie Pzp).  

 

Za słuszne należy zatem uznać stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 8 czerwca 2011 r., KIO 1094/11, 

że „(…) zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonania zmiany SIWZ z mocy art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp. Zaś treść wyjaśnień i wprowadzonych do SIWZ zmian zamawiający ma obowiązek 

przekazać jedynie wykonawcom, którym przekazał SIWZ (art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp), z 

obowiązkiem zamieszczenia ich na swojej stronie internetowej. W tym stanie prawnym oraz biorąc 

pod uwagę fakt, iż Zamawiający w pkt 10.5 SIWZ wyraźnie zastrzegł, iż „umieszczone przez 

zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania wykonawców, czy modyfikacja 

specyfikacji będą stanowiły jej integralną część i będą wiążące dla wszystkich wykonawców biorących 

udział w postępowaniu”, okoliczności udzielenia wyjaśnień nie można pominąć. Fakt, iż Odwołujący 

nie zapoznał się z przedmiotowymi wyjaśnieniami nie może mieć żadnego znaczenia dla 

rozstrzygnięcia spornej kwestii. Odwołujący, w świetle wskazanych przepisów prawa i postanowień 

SIWZ musiał się liczyć z tym, iż Zamawiający udzieli wiążących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, a 

pominięcie przez Odwołującego przedmiotowej okoliczności i zaniechanie zapoznania się z 

informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego nie może stanowić o braku 

konieczności sprostania wymaganiom Zamawiającego, ostatecznie określonym w wyjaśnieniach do 

SIWZ. Okoliczność, iż Odwołujący nie otrzymał za pośrednictwem Zamawiającego SIWZ 

powoduje, iż Odwołujący ma obowiązek śledzenia bieżących informacji w tym zakresie na 

stronach internetowych Zamawiającego, nie może zaś oczekiwać na ich dostarczenie przez 

Zamawiającego bezpośrednio wykonawcy. Oceny niniejszej sytuacji nie zmienia fakt, iż Odwołujący 

zadał Zamawiającemu pytanie drogą elektroniczną, a tym samym Zamawiający dowiedział się o osobie 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1094.pdf
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Odwołującego. Przepis art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp nie pozostawia w tym względzie wątpliwości i nie 

może być interpretowany rozszerzająco.”. 

 

Sposób przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 42 ust. 2 Pzp na wniosek wykonawcy zamawiający 

przekazuje w terminie 5 dni SIWZ, a opłata, jakiej można żądać za SIWZ, może pokrywać jedynie 

koszty jej druku oraz przekazania. 

 

Z art. 38 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 Pzp (przepis art. 42 ust. 2 Pzp znajduje się w części Pzp odnoszącej się 

do trybu przetargu nieograniczonego) wynika, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o przekazanie SIWZ, i którym zamawiający przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a ponadto wyjaśnienia zamieszcza na stronie internetowej, na 

której SIWZ jest udostępniana. Takie postępowanie jest racjonalne. W trybie przetargu 

nieograniczonego SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wykonawcy, którzy mają dostęp do strony 

internetowej, na której została udostępniona SIWZ, mają jednocześnie dostęp do wyjaśnień treści 

SIWZ, które zamawiający jest obowiązany zamieścić na tej stronie.  

 

Wykonawcy, którzy nie mają dostępu do strony internetowej, mogą na podstawie art. 42 ust. 2 Pzp 

zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przekazanie SIWZ. W takim przypadku zamawiający 

przekazuje w terminie 5 dni SIWZ. Wykonawcom, którzy nie mają dostępu do strony internetowej, na 

której została udostępniona SIWZ, i którym, na ich wniosek, została przekazana SIWZ, zamawiający 

jest obowiązany przekazać również wyjaśnienia treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a 

ponadto wyjaśnienia zamieścić na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana. Na podstawie 

art. 42 ust. 2 Pzp również na wniosek wykonawcy, który ma dostęp do strony internetowej, 

zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.  

 

W pozostałych trybach udzielania zamówień publicznych, w których sporządza się SIWZ, treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ wraz 

z zaproszeniem do składania ofert lub ofert wstępnych, bez ujawniania źródła zapytania, jednakże nie 

będzie obowiązany zamieścić treści zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, ponieważ w 
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trybach tych zamawiający nie jest obowiązany udostępniać SIWZ na stronie internetowej. Na podstawie 

art. 37 ust. 2 Pzp w pozostałych trybach udzielania zamówień publicznych, w których sporządza się 

SIWZ, zamawiający może natomiast udostępnić SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.  

 

Skoro zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a w trybie przetargu ograniczonego zamawiający przekazuje 

SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 51 ust. 4 Pzp), w trybie tym treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami zamawiający zawsze będzie obowiązany przekazać wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Będą to wykonawcy, których zamawiający zaprosił do 

składania ofert („Art. 51 ust. 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie 

mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.”). 

 

W trybach innych niż przetarg nieograniczony zamawiający przekazuje bowiem SIWZ: 

1) wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie przetargu ograniczonego (art. 51 ust. 4 Pzp), 

2) wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych, a następnie ofert - w trybie negocjacji z 

ogłoszeniem (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 4 Pzp), 

3) wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie dialogu konkurencyjnego (art. 60e ust. 3 Pzp), 

4) wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 64 ust. 3 Pzp), 

5) wraz z zaproszeniem do składania ofert - w trybie zapytania o cenę (art. 71 ust. 2 Pzp). 

 

Zebranie wszystkich wykonawców 

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ zamawiający może zwołać zebranie 

wszystkich wykonawców. Jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie 

zebrania zamieszcza także na tej stronie. W takim przypadku zamawiający sporządza informację 

zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 

wskazywania źródeł zapytań. Podczas spotkania wykonawcy mogą składać pytania na piśmie, a także 

zadawać pytania ustnie, pod warunkiem, że zamawiający zadane pytania niezwłocznie zaprotokółuje. 

Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.  
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Przepis art. 38 ust. 3 Pzp nie wyjaśnia natomiast, czy zamawiający jest obowiązany przekazać 

informacje o zebraniu wszystkich wykonawców, wszystkim wykonawcom, czy tylko wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ.  

 

Przepis art. 38 ust. 3 Pzp wymaga natomiast, aby zamawiający zamieścił na stronie, na której została 

udostępniana SIWZ: 

1) informację o terminie zebrania, oraz 

2) informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz 

odpowiedzi na nie. 

 

Przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ, informacja o terminie zebrania oraz sporządzona 

informacja zawierająca zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na 

nie, ze wskazaniem źródeł zapytań stanowią załączniki do protokołu postępowania. Za zebranie 

wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ należy uznać 

również wizję lokalną, przewidzianą przez zamawiającego w tym samym terminie dla wszystkich 

wykonawców (zob. wyrok z dnia 19 lutego 2009 r., KIO/UZP 1910/09). 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Konsekwencją zwrócenia się wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ może być również dokonanie 

zmian treści SIWZ. Zamawiający może bowiem uznać, że treść SIWZ uniemożliwia udzielenie 

wyjaśnień, gdyż konieczne jest wcześniejsze dokonanie zmiany treści SIWZ. Przykładem może być 

sytuacja, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu 

zamówienia, który został sporządzony w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą 

niedokładnych i niezrozumiałych określeń, a także nie uwzględniający wszystkich wymagań i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W takim przypadku zamawiający powinien 

w pierwszej kolejności dokonać zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a 

następnie dokonaną zmianę SIWZ przekazać niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, a w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonaną 

zmianę SIWZ również zamieścić na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana.  

 

Problematyka zmiany treści SIWZ została uregulowana w art. 38 ust. 4 - 4b oraz ust. 6 Pzp. Zgodnie z 

art. 38 ust. 4 zdanie pierwsze Pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. W wyroku z dnia 13 października 2011 r., KIO 2108/11, 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1910.pdf
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Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Ustawa p.z.p., co prawda zastrzega, że modyfikacja 

dopuszczalna jest w uzasadnionych przypadkach, jednakże nie zawiera definicji tego pojęcia. Zatem - 

zdaniem Izby - za uzasadnioną modyfikację siwz można uznać zmianę tych wymagań, które nie 

odpowiadają w pełni zamierzeniom (jak wskazuje się w doktrynie - nie oddają jego woli w sposób 

dostatecznie zrozumiały) Zamawiającego zarówno, co do przedmiotu zamówienia, jak i warunków jego 

realizacji.”. 

 

Zmiana treści SIWZ może nastąpić z inicjatywy zamawiającego lub na wniosek wykonawcy. Przepisy 

Pzp nie pozbawiają wykonawcy uprawnienia do żądania zmiany treści SIWZ. Wykonawca zawsze 

może przed upływem terminu składania ofert żądać zmiany treści SIWZ, natomiast o zmianie treści 

SIWZ decyduje zamawiający. Przykładem może być sytuacja, gdy w postępowaniu, w którym wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 

wykonawca dostrzega nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia po upływie w terminie 

przewidzianego do wniesienia odwołania wobec postanowień SIWZ, ale przed upływem terminu 

składania ofert, które uniemożliwiają obliczenie ceny oferty. W takim przypadku wykonawca (wskutek 

upływu niedopuszczalności poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami Pzp zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 Pzp) może poinformować zamawiającego o dostrzeżonej nieprawidłowości w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz żądać zmiany opisu przedmiotu zamówienia, wskazując 

jednocześnie zakres żądania (zakres zmian). O zmianie lub zakresie zmiany decyduje natomiast 

zamawiający.  

 

Należy również zauważyć, że przepis art. 181 Pzp nie ma żadnego znaczenia normatywnego, gdyż 

wykonawca zawsze może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Pzp czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Pzp, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, także po upływie terminu 

przewidzianego do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 181 ust. 1 Pzp. W wyroku z dnia 10 

maja 2011 r., KIO 855/11 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „(…) brak możliwości 

kwestionowania uprawnienia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy p.z.p. w trybie odwołania, to nie 

oznacza to, iż ocena zamawiającego dokonana na skutek informacji o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności lub zaniechania czynności nie podlega jakiejkolwiek kontroli. W tym zakresie działania 

zamawiającego, biorąc pod uwagę regulację zawartą w przepisie art. 180 ust. 1 ustawy p.z.p., stanowią 

podstawę do weryfikacji przez Izbę.”. 

 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0885.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0885.pdf
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Również w przypadku zmiany treści SIWZ, dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie 

internetowej (obligatoryjnie w trybie przetargu nieograniczonego), zamieszcza ją także na tej stronie 

(art. 38 ust. 4 zdanie drugie Pzp).  

 

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp (zob. art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp), 

2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 

o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 

2004/18/WE albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE - jeżeli wartość zamówienia 

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

(zob. art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp). 

 

Jeżeli wskutek zmiany treści SIWZ następuje istotna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (np. 

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert  ich znaczenia, 

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania), zamawiający przedłuża termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których 

wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp, termin składania: 

1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego (zob. art. 12a ust. 2 pkt 1 Pzp), 

2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli 

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z 

ogłoszeniem (zob. art. 12a ust. 2 pkt 2 Pzp). 

 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. W takim przypadku o czasie 
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przedłużenia termin składania ofert decyduj zamawiający (art. 38 ust. 6 Pzp). Termin ten ustala 

zamawiający samodzielnie, oceniając zakres zmian w specyfikacji i ich wpływ na sporządzenie oferty. 

Ustawa pozostawia względną swobodę zamawiającemu co do określenia okresu, o jaki należy 

przedłużyć termin składania ofert. Należy zatem uznać, że okres ten zamawiający powinien wyznaczyć 

z uwzględnieniem ilości dokonywanych modyfikacji i ich znaczenia dla przygotowania ofert. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4b w trybach przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem jest 

niedopuszczalne dokonywanie zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Treść art. 38 ust. 6 i art. 38 

ust. 4a Pzp prowadzi do wniosku, że ustawodawca z punktu widzenia wpływu na treść ogłoszenia o 

zamówieniu rozróżnia dwie kategorie zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, określając obowiązki zamawiającego w tym przypadku w przepisie art. 38 ust. 4a Pzp, 

oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącą do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, określając obowiązki zamawiającego w tym przypadku w przepisie art. 38 

ust. 6 Pzp, co oznacza istnienie różnego podziału zmian, jakich dokonać może zamawiający w toku 

postępowania, a w konsekwencji wykluczenie możliwości jednoczesnego zaliczenia jednej zmiany do 

dwóch kategorii. Przepis art. 38 ust. 6 Pzp nakazuje zamawiającemu przedłużyć termin składania ofert, 

jeżeli jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformować o tym fakcie 

wykonawców. 

 

Brzmienie przepisu art. 38 ust. 4a Pzp jest jednoznaczne - każda zmiana treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dokonana w przetargu nieograniczonym, która prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu skutkuje obowiązkiem zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp albo przekazania Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 

sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej 

określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp oraz zmianą terminu składania ofert, zgodnie z art. 

12a ust. 2 Pzp. 

 

W wyroku z dnia z dnia 15 stycznia 2010 r., KIO/UZP 1828/09, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że „Dla oceny konieczności dokonania zmiany terminu składania ofert należy wziąć po uwagę 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_1828.pdf
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treść art. 38 ust. 6 ustawy p.z.p., zgodnie z którym, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert. Z obowiązującego przepisu wynika zatem, że 

przesunięcie terminu uwarunkowane jest koniecznością zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu 

na dokonanie zmian w ofertach. Ocenę takiej konieczności ustawa pozostawia zamawiającemu”.  

 

W wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 24 lutego 2006 r., 

UZP/ZO/0-499/06, Zespół Arbitrów podkreślił, że „dokonując oceny, czy w sprawie doszło do 

naruszenia art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych nie można abstrahować od okoliczności 

konkretnego przypadku oraz wpływu modyfikacji SIWZ na możność przygotowania ofert przez 

zainteresowanego wykonawcę. Zespół Arbitrów uważa, że obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 

38 ust. 6 jest skorelowany z obiektywną - w warunkach dokonywanych uzupełnień i wyjaśnień - 

koniecznością zapewnienia wykonawcom możliwości przygotowania oferty. Takiej oceny dokonuje 

Zamawiający, a kontroluje Zespół Arbitrów i właściwy Sąd Okręgowy”. 

 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej niejednoznaczność zapisów w treści 

SIWZ nie może wywoływać negatywnych skutków w sferze interesów prawnych wykonawców oraz 

skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią specyfikacji 

(zob. KIO/UZP 1020/08, KIO/UZP 48/09, KIO/UZP 844/08), dlatego wyjaśnienie lub zmiana treści 

SIWZ także nie mogą wywoływać negatywnych skutków w sferze interesów prawnych wykonawców 

oraz skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

 

Orzecznictwo 

 

wyrok z dnia 27 marca 2015 r., KIO 496/15 

 

„W zakresie zarzutu naruszenia przepisu art. 38 ust. 6 ustawy P.z.p., poprzez zaniechanie przesunięcia 

terminu składania ofert, pomimo faktu, że wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w dokumentacji 

postępowania wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie Odwołującego, Izba 

przedmiotowy zarzut uznaje również za zasadny. Zamawiający w trakcie rozprawy podniósł dodatkowy 

argument, iż zarzut ten nie obejmuje art. 12a ustawy P.z.p., a więc rozpoznawany może być tylko w 

zakresie objętym przepisem art. 38 ust. 6 ustawy P.z.p. z pominięciem wymienionego art. 12a P.z.p. Z 

tego przepisu wynika, że Zamawiający winien przedłużyć okres składania ofert tylko wtedy, jeśli 

uważa, że dał na sporządzenie ofert zbyt krótki czas. Odnosząc się do powyższego stanowiska Izba 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/ZA/2006.rar
ftp://ftp.uzp.gov.pl/ZA/2006.rar
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_1020.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0048.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_0844.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0496.pdf
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stwierdza, że nawet gdyby przyjąć powyższą argumentację Zamawiającego za zasadną to i tak uznać 

należy, za wyrokiem Sądu Okręgowego w Z. z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II Ca 180/05), że 

zamawiający nie powinien dokonywać zmian specyfikacji na krótko przed terminem składania ofert w 

postępowaniu. W ocenie Sądu zmian SIWZ na cztery dni przed upływem terminu składania ofert 

zaskoczyła wykonawców z uwagi na krótki okres. Nie jest możliwe dokonanie zmiany SIWZ w 

ostatniej chwili.”. 

 

wyrok z dnia 16 lutego 2015 r., KIO 208/15 

 

„Zamawiający oraz Przystępujący zasadnie argumentowali, że przepisy P.z.p. nie wymagają, by zakaz 

wywodzony z art. 83 ust. 3 P.z.p. (określenie maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty 

częściowe może złożyć jeden wykonawca - a contrario zakaz składania ofert na więcej części 

zamówienia, niż przyjęta przez zamawiającego liczba), musiał, dla swojej skuteczności, być 

umieszczony nie tylko w treści ogłoszenia o zamówieniu, ale także w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Przepis art. 36 ust. 1 P.z.p. tego rodzaju wymogu wprost nie przewiduje, zaś ust. 2 art. 36 

P.z.p. w pkt 1 stanowi, że w przypadku, gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja zawiera 

również opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający zawarł opis części zamówienia w SIWZ dla każdego z zadań. Za inny element należy 

uznać natomiast informację dotyczącą możliwości składania ofert częściowych. Informacja ta - zarówno 

w trybie przetargu nieograniczonego, jak i ograniczonego - powinna znaleźć się w pierwszej kolejności 

w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 41 pkt 4 P.z.p.; art. 48 ust. 2 pkt 3 P.z.p.). Skład orzekający Izby nie 

uznał, że brak powtórzenia w SIWZ zastrzeżeń poczynionych w tym zakresie w Ogłoszeniu o 

zamówieniu, czynił automatycznie te zastrzeżenia nieistniejącymi. Wprowadzone przez 

Zamawiającego ograniczenia były wiążące dla wykonawców, już na podstawie treści Ogłoszenia o 

zamówieniu (niezakwestionowanej przez żadnego z wykonawców). Następnie, zostały powtórzone w 

treści zaproszenia do składania ofert, która to czynność też wiązała wykonawców biorących udział w 

postępowaniu. Oferty, jak zasadnie podnosił Przystępujący, były składane w odpowiedzi na zaproszenia 

do składania ofert. Już chociażby z tego względu, nie budziło wątpliwości Izby, że powinny one 

odpowiadać także treści zaproszenia. Z argumentu Odwołującego, iż zgodnie z art. 82 ust. 3 P.z.p. 

treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, nie można wyprowadzić zasady - w szczególności dla 

trybu przetargu ograniczonego - że dla skuteczności wprowadzenia ograniczenia, o którym mowa 

w art. 83 ust. 3 P.z.p., konieczne jest umieszczenie go nie tylko w ogłoszeniu o zamówieniu, ale 

także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwłaszcza, gdy tak jak w sprawie niniejszej 

Zamawiający zastosował rozwiązanie, które należy uznać za dopuszczalne, polegające na 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0208.pdf
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sporządzeniu odrębnych SIWZ dla każdego z zadań. W tym przypadku treść ogłoszenia o 

zamówieniu, jako dokument wyznaczający ramy całego postępowania, powinna mieć w tym zakresie 

kluczowe znaczenie. Dokument ten informował już bowiem na wstępie wykonawców, na ile części 

zamówienia będą mogli oni złożyć ofertę. W tej sprawie dokument ten informował o możliwości 

złożenia oferty tylko na jedno zadanie (część). Ponadto, należy wskazać, że oferta Odwołującego nie 

została odrzucona na podstawie niezgodności z treścią SIWZ. Przesłanka niezgodności z ustawą jest 

odrębną przesłanką odrzucenia oferty i z pewnością nie można uzależniać jej zastosowania od tego, czy 

określona okoliczność wskazująca na niezgodność z ustawą, została czy też nie, ujęta w treści 

specyfikacji. Wykonawcy sporządzający ofertę muszą kierować się nie tylko treścią specyfikacji, ale na 

równym stopniu również tym, czy ich oferta nie narusza przepisów ustawy. Ewentualny brak 

powtórzenia w treści specyfikacji zakazów czy ograniczeń wynikających bezpośrednio z przepisów 

ustawy, nie może prowadzić do niestosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, 

należy wskazać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykonawca dysponuje możliwością 

zwrócenia się o ich wyjaśnienie w trybie art. 38 ust. 1 P.z.p. Jeżeli by nawet hipotetycznie przyjąć, że w 

tej sprawie Odwołujący mógłby mieć wątpliwości, (co jednak zdaniem składu orzekającego Izby nie 

mogło mieć miejsca, zwłaszcza, że treść specyfikacji została przekazana wraz z zaproszeniem do 

składania ofert, w którym zakaz został wyrażony w sposób jednoznaczny - a tym samym treść tej 

specyfikacji powinna była być rozumiana przez wykonawcę także przez pryzmat treści ujętych w 

zaproszeniu), czy wobec braku powtórzenia w SIWZ, zakazu ujętego w treści ogłoszenia, a następnie w 

treści zaproszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie dwóch ofert na dwa zadania, to mógł te 

wątpliwości wyjaśnić, poprzez skorzystanie z prawa przyznanego na podstawie art. 38 ust. 1 P.z.p. - 

czego jednak nie uczynił. Izba nie znalazła także podstaw do uznania wywodów Odwołującego 

nakierowanych na wykazanie, że zastrzeżenie, co do możliwości złożenia tylko jednej oferty tylko na 

jedno zadanie, wynikało nie z przepisów ustawy, lecz z czynności Zamawiającego, a tym samym, że nie 

mogło dojść do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 3 P.z.p., w 

przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej 

części zamówienia, chyba że zamawiający określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które 

oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. W ocenie składu orzekającego Izby ww. przepis 

odnosi się bezpośrednio do wykonawcy. Przepis wyraźnie posługuje się sformułowaniem "wykonawca 

może złożyć", a więc wskazuje na zachowania dopuszczalne i zgodne z ustawą, które dany wykonawca 

może podjąć. Norma zawarta w ww. przepisie wskazuje, że w przypadku dopuszczenia możliwości 

złożenia oferty częściowej, wykonawca może, co do zasady, złożyć oferty częściowe na jedną lub 

więcej części zamówienia. Z normy prawnej zawartej w ww. przepisie wynika w dalszej kolejności, że 

swoboda wykonawcy zostaje w tym względzie ograniczona w sytuacji, gdy zamawiający określi 
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maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Gdy 

ma miejsce tego rodzaju określenie to norma prawa zawarta w ww. przepisie musi być odczytywana w 

ten sposób, że wykonawca może maksymalnie złożyć oferty na taką liczbę części zamówienia, którą to 

liczbę wskazał zamawiający - a contrario z normy prawnej wynika w tym przypadku zakaz składania 

ofert częściowych ponad tą liczbę. W niniejszej sprawie Zamawiający wskazał, że wykonawca może 

złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. W ocenie Izby, w sytuacji, gdy wykonawca postępuje 

wbrew ograniczeniu (zakazowi) wprowadzonemu przez zamawiającego na podstawie art. 83 ust. 3 

P.z.p., to narusza tym samym bezpośrednio przepisy ustawy P.z.p., a nie tylko oświadczenie 

zamawiającego (będące wyrazem zastosowania ww. przepisu). Jeżeli zaś postępowanie wykonawcy 

pozostaje w tym przypadku niezgodne z przepisem ustawy P.z.p., to jego oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Złożenie oferty wbrew ograniczeniu wynikającemu z art. 83 ust. 3 

P.z.p., jest działaniem, w którym dokonuje się naruszenie przepisu ustawowego, a tym samym oferta 

powinna w tym przypadku podlegać odrzuceniu, jako niezgodna z ustawą (złożona wbrew ograniczeniu 

z art. 83 ust. 3 P.z.p.).” 

  

wyrok z dnia 16 lipca 2014 r., KIO 1361/14 

 

„Termin wyznaczony przez zamawiającego to nic innego, jak termin na składanie ofert ustalony przez 

zamawiającego w sposób identyczny i pewny dla wszystkich wykonawców zainteresowanych 

uzyskaniem zamówienia. Termin składania ofert zgodnie z ar. 43 ust. 2 P.z.p. rozpoczyna swój bieg 

od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w oficjalnym europejskim 

publikatorze i jako taki liczony w dniach ma znaczenie dla wszystkich instytucji i czynności 

podejmowanych w tym zakresie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto 

podkreślić, że ustawodawca także w przywoływanym przez Odwołującego art. 43 P.z.p. posługuje się 

określeniem „wyznaczenia terminu na składanie ofert”, czyli tym samym sformułowaniem, jakiego 

używa się w art. 38 ust. 1 P.z.p. W ust. 1 art. 43 P.z.p., który odnosi się do ustalenia sposobu biegu 

terminu na składanie ofert w zamówieniach poniżej wartości tzw. progów unijnych, ustawodawca 

wskazuje na wyznaczenie terminu na składanie ofert przez zamawiającego, licząc ten termin od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w krajowym publikatorze (Biuletynie Zamówień Publicznych). 

W ust. 2 art. 43 P.z.p., odnoszącym się do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (zamówienie powyżej wartości progów unijnych), w konsekwencji wskazuje się także na 

wyznaczenie terminu na składanie ofert, liczonego tym razem od dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu do europejskiego oficjalnego publikatora (Dziennika Urzędowego UE). Uwzględniając 

powyższe skoro w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin na 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0136.pdf
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składanie ofert rozpoczął swój bieg od dnia 17 kwietnia 2014 r. i upływał pierwotnie w dniu 29 

maja 2014 r., połowa wyznaczonego terminu na składanie zapytań do SIWZ, co do których 

Zamawiający miał obowiązek w świetle przepisów P.z.p. udzielić wykonawcom stosownych 

wyjaśnień, upływał w dniu 8 maja 2014 r. Tym samym zatem na złożone w dniu 9 maja 2014 r. 

zapytania Zamawiający nie miał obowiązku udzielania odpowiedzi. W konsekwencji więc ten 

zarzut odwołania, w którym Odwołujący domagał się od Zamawiającego udzielenia odpowiedzi na 

przywołane zapytania do SIWZ okazał się niezasadny. Dla stwierdzenia naruszenia P.z.p. przez 

zamawiającego koniecznym jest bowiem wykazanie, że w świetle przepisów P.z.p. zamawiający miał 

obowiązek określonego zachowania się i zachował się wbrew temu obowiązkowi. Skoro w 

przedmiotowej sprawie na Zamawiającym nie spoczywał obowiązek udzielenia odpowiedzi na 

zapytania dotyczące postanowień SIWZ, nawet gdyby były one jak najbardziej uzasadnione z punktu 

widzenia wykonawcy, Zamawiający nie dopuścił się zdaniem Izby naruszenia przepisów P.z.p.”. 

 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach na roboty budowlane w orzecznictwie sądowym i 

Krajowej Izby Odwoławczej 

 

„W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że strony decydując się na przyjęcie 

formy wynagrodzenia ryczałtowego muszą liczyć się z jej bezwzględnym i sztywnym charakterem, 

który zgodnie z art. 632 § 1 k.c. polega na tym, że przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztu prac. Jedynie tylko wyjątkowo sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy 

wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty 

wynagrodzenia wyższego. (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie IV CSK 

397/10 Baza LEX nr 1129144, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie II CKN 

913/97 - Baza LEX nr 138655, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2014 r. I 

Aca 821/13 Baza LEX 1441387). Rozliczenia stron w razie umówionego ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. 

Uzgodniony ekwiwalent należy się za cały zarówno znany, jak i nieznany dokładnie od początku 

przedmiot zamówienia. Z kolei w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie III CSK 143/10 Sąd 

Najwyższy wypowiedział pogląd, że przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. mogą mieć zastosowanie w drodze 

analogii do umowy o roboty budowlane i stanowić podstawę do modyfikacji wynagrodzenia 

wykonawcy. W wypadku przyjęcia tych przepisów jako podstawy prawnej takiej modyfikacji 

wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie umowy zawartej w 
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trybie zamówienia publicznego, art. 144 ust. 1 prawo zamówień publicznych ma zastosowanie tylko w 

takim zakresie, w jakim - w odniesieniu do art. 629 k.c. lub 632 § 2 k.c. - określa dopuszczalność 

zmiany umowy. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia będzie zatem dopuszczalna, 

jeżeli jest korzystna dla zamawiającego albo wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć 

chwili zawarcia umowy, zaś wynagrodzenie ulegnie zmianie, jeżeli zaistnieją materialnoprawne 

przesłanki określone w art. 629 k.c. lub 632 § 2 k.c. (Baza LEX nr 785535).” (zob. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lipca 2014 r., I ACa 167/14). 

 

Co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest zatem niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów 

prac i polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub 

dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego 

(zob. wyrok SN z dnia 20 listopada 1998 r., II CKN 913/97).  

 

Strony decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe muszą zatem liczyć się z jego bezwzględnym i 

sztywnym charakterem. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko powstania straty związanej 

z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru robót budowlanych, wzrostu cen wyrobów budowlanych lub 

koszów prac wpływających na wysokość wynagrodzenia obciąża wykonawcę. Wykonawca może 

powołać się na wynikającą z art. 629 i art. 632 § 2 k.c. klauzulę tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków 

(rebus sic stantibus). Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę (zob. art. 632 § 2 k.c.). W każdym wypadku rzeczywista istotna zmiana stosunków obejmuje 

jednak wyłącznie zdarzenia, które w okolicznościach zawierania umowy nie mogły być uwzględnione 

(przewidziane). W art. 632 § 2 k.c. ustawodawca nie przewiduje bowiem ochrony prawnej wykonawcy 

przed utratą oczekiwanego zysku lub dochodu. W wyroku z dnia 18 września 1998 r., III CKN 621/97, 

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „(…) wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac. Z kolei art. 632 § 2 k.c. dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia przez sąd w razie 

zmiany stosunków nie dającej się przewidzieć, ale tylko wtedy, gdy wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. Przepis ten chroni wykonawcę przed poniesieniem straty, o 

ile jest rażąca, nie chroni natomiast przed utratą dochodu. Ogólna kondycja finansowa wykonawcy nie 

ma tu znaczenia, może być natomiast uwzględniona rażąca szkoda pozostająca w bezpośrednim 

związku przyczynowym z podjęciem się wykonania dzieła. Nie można też utraty dochodu, szczególnie 

niewielkiego w relacji do całego wynagrodzenia, utożsamiać z „rażącą stratą” w rozumieniu art. 632 § 2 

k.c.”.  

http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_000167_2014_Uz_2014-07-24_001
http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_000167_2014_Uz_2014-07-24_001
http://arbitraz-sidir.pl/orzecznictwo/sady-powszechne/sygnatura-akt-ii-ckn-91397/
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Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 

2014 r., sygn. akt I ACa 821/13, w którym Sąd zwrócił uwagę, że „Istotą (…) wynagrodzenia 

ryczałtowego jest to, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za 

umówioną cenę i nie przysługuje mu prawo podwyższenia wynagrodzenia niezależnie od tego czy w 

czasie zawierania umowy miał możliwość przewidzenia rozmiaru prac i wielkości ich kosztów. (…) 

przy ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko powstania straty związanej z nieprzewidzianym 

wzrostem rozmiaru prac czy też wzrostem kosztów prac obciąża przyjmującego zamówienie. Wynika to 

zresztą wprost z art. 632 § 1 k.c., który przewiduje, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 

ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 

czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Strony decydując się 

na wynagrodzenie ryczałtowe muszą liczyć się z jego bezwzględnym i sztywnym charakterem (por. 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2011 r., IV CSK 397/10).”.  

 

Czy strony umowy o roboty budowlane mogą w umowie zastrzec  

możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego ? 

 

W orzecznictwie wyrażany jest również pogląd, że strony mogą w umowie zastrzec możliwość 

modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego, w zależności od zaistnienia konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych. W wyroku z dnia 25 marca 2015 r., II 

CSK 389/14, Sąd Najwyższy uznał, że „W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i 

następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty, jako wynagrodzenie 

ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c., jak też zastrzec możliwość jego modyfikacji, w zależności 

od zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót 

podstawowych. Prawnymi konsekwencjami ukształtowania wynagrodzenia ryczałtowego bez takiej 

klauzuli jest zarówno niedopuszczalność podwyższenia go, jak też obniżenia, nawet gdyby dochód 

osiągnięty przez wykonawcę był wyższy od założonego w kalkulacji będącej podstawą określenia 

wysokości ryczałtu. Istota wynagrodzenia ryczałtowego, wskazująca na zasadę jego niezmienności w 

toku realizacji umowy, jednolicie była określana w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki: z 

dnia 26 kwietnia 2007 r., III CSK 366/06; z dnia 14 marca 2008 r., IV CSK 460/07; z dnia 25 marca 

2011 r., IV CSK 397/10, niepublikowane). Dopuszczalność podwyższenia ryczałtu, czy rozwiązania 

umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy, przewidziana została w art. 632 § 2 k.c., dotyczy 

jednak tak znacznej zmiany stosunków, która prowadziłaby do dalece niekorzystnych konsekwencji dla 

wykonawcy, pozbawiających go w zasadzie umówionego wynagrodzenia, a nawet poniesienia rażącej 

straty.”.   

http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_000821_2013_Uz_2014-01-29_002
http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_000821_2013_Uz_2014-01-29_002
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20389-14-1.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20389-14-1.pdf
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W wyroku z dnia 13 stycznia 2015 r., I ACa 1389/14, Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał natomiast, że 

strony decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe muszą liczyć się z jego bezwzględnym i sztywnym 

charakterem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2011 r., IV CSK 397/10). Nie oznacza to 

oczywiście przeszkód do umownego obniżenia czy podwyższenia tego wynagrodzenia. W braku jednak 

wykazania, możliwego na gruncie umowy, zawarcia dodatkowego porozumienia co do sposobu 

finansowania zamiany technologii zabezpieczenia wykopu, nie jest zasadne żądanie dodatkowego 

wynagrodzenia, tym bardziej, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 632 § 2 k.c.”. 

 

W wyroku z dnia 12 marca 2014 r., V ACa 846/13, Sąd Apelacyjny w Gdańsku odnosząc się do 

możliwości domagania się wykonawcy zapłaty za prace dodatkowe, gdy w umowie o roboty budowlane 

przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, stwierdził, że „Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za 

wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie 

wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego 

wynikają. Co więcej, dotyczą takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją 

techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie 

przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych 

czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. 

Jednakże nie jest usprawiedliwione oczekiwanie całkowitego wyłączenia możliwości domagania 

się wynagrodzenia za prace dodatkowe, zwłaszcza gdy dokumentacja techniczna, która jest 

podstawą kalkulowania wynagrodzenia przez wykonawcę, zawiera błędy uniemożliwiające 

realizowanie zadania dla osiągnięcia założonego efektu końcowego.”.  

 

W sprawie, w której wyrok V AcA 846/13 zapadł „wadliwość dokumentacji projektowej geodezyjnej 

dotyczyła przebiegu instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji deszczowej. Konieczność ich 

przystosowania do sprawnego funkcjonowania wymagała poniesienia dodatkowych nakładów, których 

powód nie mógł przewidzieć kalkulując wynagrodzenie ryczałtowe, albowiem ustalenie wad 

projektowych, za które nie ponosi odpowiedzialności, nastąpiło dopiero w chwili przystąpienia do 

realizowania zadania.”. Ponadto „Strony w zawartej umowie określiły wynagrodzenie ryczałtowe. 

Przewidywały jednak możliwość wystąpienia takich okoliczności, które spowodują konieczność 

wykonania prac dodatkowych nie objętych umową za które wykonawca będzie miał prawo do 

otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Wskazują na to wprost zapisy § 14 umowy stron.”. Sąd 

Apelacyjny w Gdańsku uznał, że „pozwana udostępniając powodowi informacje, które stanowiły 

podstawę skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego, przedstawiła je w sposób nieprawdziwy, 

https://www.saos.org.pl/judgments/133372
http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000002503_V_ACa_000846_2013_Uz_2014-03-12_001
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uniemożliwiając tym samym realne skalkulowanie kosztów prac niezbędnych dla wykonania zlecenia. 

Dlatego umówione przez strony wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wspomnianych prac, bowiem 

powód nie mógł i nie powinien przewidzieć konieczności ich wykonania oceniając okoliczności 

przedstawione mu przez pozwaną. Gdyby przyjąć inne założenie, nieuczciwy inwestor mógłby ustalić 

korzystne dla siebie warunki płatności za prace, mając świadomość konieczności ich wykonania i nie 

informując o tym wykonawcy robót (nie ujmując ich w dokumentacji lub wadliwie je określając), który 

konieczności wykonania tych prac nie mógłby przewidzieć.”.  

 

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r., V ACa 181/14, Sąd Apelacyjny w Gdańsku również uznał, że „Nie 

ma racji skarżący twierdząc, że skoro strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe i zastrzegły w 

umowie, że obejmuje ono również skutki niedoszacowania robót przez wykonawcę, pominięcie 

koniecznych robót i brak rozpoznania zakresu przedmiotu robót (...) to powód nie ma prawa żądać 

wynagrodzenia za prace związane z wykonaniem robót w większym zakresie niż to wynikało z SIWZ i 

stanowiącego jej część składową przedmiaru robót. Wcześniej wspomniano, jaki charakter w procesie 

przetargowym miała wspomniana specyfikacja. Co więcej, wyznaczała ona powodowi zakres robót, 

który stał się podstawą dla ustalenia ceny za wykonane prace. Przedstawienie przez zamawiającego w 

sposób nierzetelny zakresu robót, które mają być wykonane (ich przedmiar) w powiązaniu z 

umówionym ich zakresem (przełożenie dachówki na całym budynku (...) w T.) było nierzetelnym 

postępowaniem zamawiającego powodującym niemożność dokonania oceny niezbędnych kosztów 

wykonania inwestycji i w efekcie prowadzącym do zaoferowania przez wykonawcę ceny nieadekwatnej 

do rzeczywistych kosztów wykonania prac. Przywoływany w apelacji art. 632 § 1 k.c. wprawdzie 

wyklucza co do zasady możliwość podwyższenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, to jednak 

nie dotyczy, zdaniem Sądu Apelacyjnego, takiej sytuacji, kiedy zamawiający wprowadza w błąd drugą 

stronę co do istotnych dla kontraktowania okoliczności, jak w tym przypadku co do powierzchni dachu, 

który miał być przełożony. Wspomniany rygor z art. 632 § 1 k.c. dotyczy bowiem tylko takich sytuacji, 

kiedy wykonawca miał możliwość oceny zakresu robót i powinien był, zważywszy jego profesjonalizm, 

przewidzieć koszty robót i konieczne czynności dla ich wykonania. To założenie odnosi się do 

typowych sytuacji i nie obejmuje nierzetelnego postępowania zamawiającego, który wprowadził w błąd 

wykonawcę uniemożliwiając mu prawidłowe oszacowanie zakresu i niezbędnych kosztów robót. 

Niemożność zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego ogranicza się zatem do sytuacji, w 

których wykonawca dysponujący rzetelną informacją na temat zakresu i charakteru robót wadliwie 

oszacował zakres koniecznych czynności, konieczne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość 

robót, którą strony umówiły w ramach ryczałtowego wynagrodzenia. Powód tymczasem będąc 

związany informacjami podanymi mu w postępowaniu przetargowym nie miał możliwości rzetelnej 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151000000002503_V_ACa_000181_2014_Uz_2014-08-27_001
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oceny zakresu prac i tym samym prawidłowej, odpowiadającej temu zakresowi, oceny wysokości 

wynagrodzenia. Wynagrodzenie to (ryczałtowe) ustalił w odniesieniu do powierzchni dachu podanej mu 

w przedmiarze robót objętym SIWZ i dlatego tylko w zakresie wynagrodzenia odnoszącego się do 

1543,77 m2 zachowuje swój sankcjonujący charakter norma art. 632 § 1 k.c., której odpowiednikiem są 

postanowienia umowy łączącej strony zawarte w jej § 9. Powodowi należy się więc wynagrodzenie za 

umówione wykonane prace, których zakresu nie mógł przewidzieć z uwagi na postępowanie 

zamawiającego, a więc z przyczyn od siebie niezależnych i tym samym nie objętych regulacją z art. 632 

§ 1 k.c. 

 

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CSK 366/06 Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że „w 

umowie o roboty budowlane strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane 

(podstawowe i dodatkowe) w postaci wynagrodzenia ryczałtowego przy możliwej modyfikacji tego 

wynagrodzenia w zależności od konieczności wystąpienia robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu 

robót podstawowych.”. Podobnie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 marca 2008 

r., IV CSK 460/07 uznając, że „w umowie o roboty budowlane strony mogą zastrzec modyfikację 

wynagrodzenia ryczałtowego w zależności od konieczności wykonania robót dodatkowych”. 

 

W wyroku z dnia 9 października 2014 r., I CSK 568/13, Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że „Konstrukcja 

wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza (…) żądania przez przyjmującego zamówienie 

wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. Zdarza się też niekiedy, że dochodzi do wykonania 

stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego prac dodatkowych, bez dokonania przez strony 

stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach przyjmuje się że dopuszczalne jest żądanie przez 

przyjmującego zamówienie zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym 

wzbogaceniu”. 

 

Na gruncie przedstawionego orzecznictwa (wyrok z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 389/14, wyrok z dnia 

13 stycznia 2015 r., I ACa 1389/14, wyrok z dnia 12 marca 2014 r., V ACa 846/13, wyrok z dnia 26 

kwietnia 2007 r., III CSK 366/06, wyrok z dnia 9 października 2014 r., I CSK 568/13, wyrok z dnia 9 

października 2014 r., I CSK 568/13) możliwe jest zatem podwyższenie umówionego wynagrodzenia 

ryczałtowego, gdy nie obejmuje ono prac, których wykonawca nie mógł przewidzieć oceniając 

przedstawioną mu dokumentację. 

 

W wyroku z dnia 5 lipca 2013 r., V ACa 37/13, Sąd Apelacyjny w Katowicach zwrócił uwagę, że „(…) 

wynagrodzenie ryczałtowe jest zwykle pochodną wyceny poszczególnych robót, ale ostatecznie strony 

http://arbitraz-sidir.pl/orzecznictwo/sady-powszechne/sygnatura-akt-iii-csk-36606/
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/IV%20CSK%20460-07-1.pdf
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/IV%20CSK%20460-07-1.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20568-13-1.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20389-14-1.pdf
https://www.saos.org.pl/judgments/133372
https://www.saos.org.pl/judgments/133372
http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000002503_V_ACa_000846_2013_Uz_2014-03-12_001
http://arbitraz-sidir.pl/orzecznictwo/sady-powszechne/sygnatura-akt-iii-csk-36606/
http://arbitraz-sidir.pl/orzecznictwo/sady-powszechne/sygnatura-akt-iii-csk-36606/
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20568-13-1.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20568-13-1.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20568-13-1.pdf
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151500000002503_V_ACa_000037_2013_Uz_2013-07-05_001
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przyjmują jedną sztywną kwotę bez wyszczególniania, za które prace inwestor godzi się zapłacić 

określoną część wynagrodzenia. Inwestor jest bowiem zainteresowany jednoznaczną wiedzą, jakie 

prace, za jaką kwotę ogólną, otrzyma od wykonawcy. Wykonawca natomiast powinien na tyle dokonać 

kalkulacji swoich kosztów i zysku, aby w sumie jego wynagrodzenie pokryło obie te wartości. W 

rzeczywistości może się jednak okazać, że część robót pochłonęła niższe koszty, a część wyższy, w 

stosunku do założeń przedumownych. Zamiana w ramach tak uzgodnionego wynagrodzenia jednych 

prac na inne, a w zasadzie w odniesieniu do niniejszego przypadku jednego materiału na inny, nie ma 

automatycznego przełożenia na wysokość wynagrodzenia, gdyż jego zmiana jest uwarunkowana 

powstaniem ustawowych przesłanek. W przypadku bowiem zmiany treści zobowiązania niepieniężnego, 

a jeśli wpływa to na koszt prac, to także wynagrodzenia, musi być dokonana w drodze zmiany umowy, 

chyba, że strony przewidziały już taką możliwość w samej umowie. Zasadą jest bowiem niezmienność 

wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeśli w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć 

rozmiarów lub kosztów prac. W braku zgody inwestora na podwyższenie wynagrodzenia żądanie takie 

może wykonawca zgłosić na drodze sądowej jedynie w przypadku zmiany stosunków, której nie można 

było przewidzieć, a wykonanie zobowiązania niepieniężnego groziłoby mu rażącą stratą (art. 632 k.c.). 

Możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku umowy stron jest dodatkowo 

obwarowana szczególnymi przesłankami wynikającymi z faktu, że umowa została zawarta w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Słusznie w tym zakresie Sąd Okręgowy powołał 

się na art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych, przy czym w związku z licznymi zmianami tej 

normy prawnej zauważyć należy, że zastosowanie miałyby ten przepis w brzmieniu obowiązującym w 

chwili wszczęcia procedury o udzielenie zamówienie. Stanowił on wtedy, iż zakazuje się zmian 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Wszelkie zmiany 

poczynione wbrew tej regulacji prawnej zostały obwarowane skutkiem nieważności z mocy prawa. 

Tylko zatem w przypadku zaistnienia przesłanek określonych art. 144 p.z.p. możliwe byłoby rozważanie 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r., 

sygn. akt III CSK 143/10).”. 

 

W wyroku z 18 września 1998 r., III CKN 621/97 Sąd Najwyższy stwierdził, że „Według zasady 

wyrażonej w art. 632 § 1 k.c., wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Z kolei 

art. 632 § 2 k.c. dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia przez sąd w razie zmiany 

stosunków nie dającej się przewidzieć, ale tylko wtedy, gdy wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu 
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zamówienie rażącą stratą. Przepis ten chroni wykonawcę przed poniesieniem straty, o ile jest rażąca, nie 

chroni natomiast przed utratą dochodu. Ogólna kondycja finansowa wykonawcy nie ma tu znaczenia, 

może być natomiast uwzględniona rażąca szkoda pozostająca w bezpośrednim związku przyczynowym 

z podjęciem się wykonania dzieła.”. Przepis art. 632 § 2 k.c. ma chronić przyjmującego zamówienie 

przed rażącą stratą i wykazanie tej rażącej straty jest niezbędnym elementem skutecznego ubiegania się 

ochrony z tego przepisu.  

 

W wyroku z dnia 29 marca 2012 r., I CSK 333/11, Sąd Najwyższy nie zgodził się natomiast ze 

stanowiskiem Sądu Apelacyjnego, że „z żądaniem podwyższenia ryczałtu można wystąpić tylko przed 

wykonaniem dzieła. Przepis nie określa terminu, ale jedynie przesłanki, których spełnienie uzasadnia 

powództwo. Uprawnienie do żądania podwyższenia ryczałtu może być przez wykonawcę realizowane 

w procesie, a nie, jak stwierdził Sąd Apelacyjny, bezterminowo; dopóki zobowiązanie nie wygaśnie, 

spełnienie tego świadczenia lub z innych przyczyn albo żądanie zapłaty wyższego ryczałtu (a więc 

żądanie spełnienia w istocie reszty należnego wykonawcy świadczenia) nie ulegnie przedawnieniu w 

terminie właściwym dla tej umowy. Ustawa przez formułę: „wykonanie dzieła groziłoby wykonawcy 

rażącą stratą” wskazuje najwcześniejszą chwilę, z nastaniem której wykonawca może żądać od sądu 

modyfikacji umowy, ponieważ wówczas spełnione są przesłanki: wykonawca wie (i może udowodnić), 

że wykonanie dzieła, za ustalone w umowie wynagrodzenie, stwarza niebezpieczeństwo rażącej straty. 

Nie ma podstaw, aby przyjmować, że wykonanie, w warunkach z art. 632 § 2 k.c., dzieła i 

przekształcenie się stanu zagrożenia stratą (niebezpieczeństwa jej powstania) w stan dokonany, to jest w 

stratę efektywną, powoduje utratę uprawnienia, o którym tu mowa. Wykonanie dzieła w terminie jest 

obowiązkiem wykonawcy, domaganie się wyższej zapłaty nie odracza umówionego terminu wykonania 

dzieła, a zwlekanie z wykonaniem dzieła naraża wykonawcę na zarzut nienależytego wykonania 

zobowiązania i związane z tym zarzutem skutki. Nie można zatem wymagać od wykonawcy, aby 

utrzymywał stan niewykonania dzieła z uwagi na to, że, jak wskazał Sąd Apelacyjny, tylko w takim 

stanie może on skutecznie wystąpić z żądaniem podwyższenia ryczałtu. Zważywszy na treść art. 316 § 1 

k.p.c., akceptacja stanowiska Sądu Apelacyjnego oznaczałaby konieczność niewykonywania przez 

wykonawcę dzieła aż do daty zamknięcia rozprawy, co stanowiłoby zaprzepaszczenie ochronnego 

charakteru tego przepisu.”. 
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5. Nie każde utrudnianie dostępu do rynku jest czynem nieuczciwej konkurencji 

 

Zgodnie z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lutego 2003 r. „Interpretacja 

przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. 

Urz. UOKiK z 2003 r. Nr 1, poz. 240), „(...) nie każde utrudnianie dostępu do rynku jest czynem 

nieuczciwej konkurencji. Jest nim tylko takie utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, 

które może być uznane za sprzeczne z ustawą czyli nieuczciwe. Aby tak się stało, muszą być spełnione 

przesłanki z art. 15 uznk. Za takie będą więc uznawane tylko działania, które naruszają klauzulę 

generalną ustawy (art. 3 ust. 1) są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrażają lub 

naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a równocześnie skutkują utrudnianiem dostępu do 

rynku i polegają w szczególności na zachowaniach wskazanych w przepisie szczególnym, którym w tym 

wypadku jest art. 15 ustawy. Utrudnianie dostępu do rynku ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca 

podejmuje działania, które uniemożliwiają innemu przedsiębiorcy rynkową konfrontację 

produkowanych przez niego towarów, w efekcie czego swoboda uczestniczenia w działalności 

gospodarczej, czyli swoboda wejścia na rynek, oferowania na nim swoich towarów lub usług lub wyjścia 

z danego rynku, ulega ograniczeniu. Jeżeli działania te nie wynikają z istoty konkurencji, lecz są 

podejmowane w celu utrudnienia dostępu do rynku i przy pomocy środków nieznajdujących 

usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowią one czyn nieuczciwej konkurencji”. 

 

 

6. Pięć zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego to zmiana istotna umowy. 

 

W niniejszej sprawie nie sposób zaliczyć pięciu zmian umowy do kategorii zmian nieistotnych. 

Przeciwnie zmiany te są oceniane przez GKO jako istotne. Bezsporne jest to, że umowa była zmieniana 

pięciokrotnie a zmiany te istotnie rozszerzyły zakres robót budowlanych oraz wynagrodzenie 

wykonawcy. W szczególności na taką ocenę wpływ ma kwota, o jaką zamawiający powiększył 

wynagrodzenie wykonawcy. Wartość umowy pierwotnej to 1.002.607,87 zł, zaś w wyniku zwiększenia 

zakresu robót zwiększono wynagrodzenie wykonawcy łącznie o kwotę 292.993,65 zł. Dodatkowo 

zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy zawartej na skutek udzielenia 

zamówienia publicznego stanowi istotną zmianę takiej umowy (zob. wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 

2008 r. w sprawie C-454/06, pkt 59 i 60). Zatem należy uznać, że wysokość wynagrodzenia wykonawcy 

należy do istotnych warunków zamówienia i w konsekwencji - istotnych cech zawartej z wykonawcą 

umowy. Zmiany te dotyczyły zakresu robót, a zatem essentialiae negotii umowy na roboty budowlane w 

rozumieniu art. 647 i nast. Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 139 Prawa zamówień 
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publicznych określającym, że „Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”, należy jej szukać w 

Kodeksie cywilnym. Sprawy związane z robotami budowlanymi reguluje Tytuł XVI „Umowa o roboty 

budowlane”. I tak art. 647 k.c. określa: „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się 

do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 

związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia 

projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. W ocenie Składu 

Orzekającego GKO w niniejszej sprawie, zamawiający, w pkt 27 ppkt 1 lit. i-I siwz, nie przewidział 

tego rodzaju zmian, a w szczególności zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Rzecznik Dyscypliny w 

sposób prawidłowy wykazał błędy zamawiającego w zakresie aneksowania umowy. Za wadliwe należy 

uznać to, że Komisja Orzekająca I instancji bezwzględnie wymagała, nawiązując do orzecznictwa 

TSUE, od oskarżyciela dowodu na zmianę kręgu podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W ocenie GKO ten rodzaj dowodu jest zbędny, gdyż przepisy nie wymagają tego rodzaju dowodu. Jak 

zostało to wykazana powyżej konieczny i wystarczający jest dowód na to, czy zmiany są istotne, czy nie 

istotne oraz czy zmiany były przewidywane albo nie były przewidywane w toku postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Główna Komisja Orzekająca odrzuca możliwość traktowania aneksów do umowy podstawowej jako 

zupełnie nowego, odrębnego zamówienia publicznego. Brak jest ku temu podstaw prawnych tak w 

przepisach Prawa zamówień publicznego, jak i wśród przepisów określających delikty budżetowe. Jest 

to także sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym. A zatem analiza tego, czy wynagrodzenie 

wynikające z aneksów przekroczyło wartość 30.000 euro jest zbędna. Gdyby jednak dopuścić i taką 

możliwość, to podzielić także należy pogląd, zaprezentowany w odwołaniu, że „nowe zamówienie”, w 

oderwaniu od umowy podstawowej, z uwagi na jego wartość (292.993,65 zł) nie byłoby wyłączone z 

obowiązku stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

Główna Komisja Orzekająca, rozpoznając sprawę powyższych naruszeń dyscypliny finansów 

publicznych, dostrzega złożony i zmieniający się w czasie stan prawny oraz błędne ustalenia w 

wydanym orzeczeniu I instancji. Komisja Orzekająca I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy 

uwzględni wyżej opisane wskazania (art. 150 ust. 2 ustawy). 

 

Zob. orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 7 maja 2015 r., BDF1/4900/124/130/RN-

32/14;BDF1.4800.10.2015  >>> 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7t__3wPjKAhVDIJoKHRubCWUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3D4474225d-2006-46bd-be2c-6acdbf7193d6%26groupId%3D764034&usg=AFQjCNHlDm2UXmzkPY2eBCK6vXHZ0qyphQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7t__3wPjKAhVDIJoKHRubCWUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3Fuuid%3D4474225d-2006-46bd-be2c-6acdbf7193d6%26groupId%3D764034&usg=AFQjCNHlDm2UXmzkPY2eBCK6vXHZ0qyphQ
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7. Czy wykonawca może skutecznie domagać się zwrotu wadium w postępowaniu przed sądem, 

jeżeli nie skorzystał ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień 

publicznych? 

 

Sąd Najwyższy orzekł, że gdyby uznać, że w sprawach o zwrot wadium mógł orzekać od razu sąd 

powszechny byłoby to niezgodne z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

prowadziłoby do kwestionowania sensu istnienia środków ochrony prawnej przewidzianych w tej 

ustawie, dlatego przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, domagający się zwrotu zatrzymanego 

wadium powinien złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.  

  

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r. IV CSK 115/14 

  

Uzasadnienie 

  

„Postanowieniem z dnia 28 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w O. (…) odrzucił pozew w sprawie z 

powództwa P. przeciwko Gminie O. o zapłatę. Z kolei postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. 

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenia powodów od postanowienia Sądu Okręgowego w O. z dnia 28 maja 

2013 r. (…) 

  

Sąd I instancji wskazał, że z treści pozwu wynikało, że strona powodowa, która utworzyła konsorcjum 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez Gminę O. w ramach 

przetargu nieograniczonego (…) domaga się zasądzenia kwoty będącej równowartością wadium, które 

w ich ocenie, zostało niezasadnie zatrzymane przez pozwaną. Sąd Okręgowy uznał, że przed 

skierowaniem sprawy na drogę sądową, domagający się zwrotu zatrzymanego wadium powinien 

złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zadaniem tego organu jest bowiem ocena, czy 

zasadnym było zastosowanie przez zamawiającego jednej z najbardziej restrykcyjnych decyzji 

podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dopiero 

niesatysfakcjonujące stronę odwołującą się orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej może być 

przedmiotem skargi do sądu powszechnego. Zdaniem Sądu strona powodowa nie składając 

odwołania do KIO nie wyczerpała przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych trybu 

zaskarżania niekorzystnych dla niej decyzji, a zatem skierowanie sporu na drogę sądową było 

przedwczesne, a tym samym niedopuszczalne. Oddalając zażalenie powodów Sąd Apelacyjny wskazał, 

że w piśmiennictwie oraz judykaturze zgodnie przyjmuje się, że droga sądowa może być 

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=IV%20CSK%20115/14
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niedopuszczalna bezwzględnie, względnie oraz czasowo. Niedopuszczalność drogi sądowej jest 

uznawana za czasową (przejściową) wtedy, gdy skierowanie sprawy na tę drogę zostało mocą 

przepisu szczególnego uzależnione od wyczerpania postępowania przed innym organem, co 

oznacza, że wcześniejsze wytoczenie sprawy przed sąd prowadzi do odrzucenia pozwu albo do 

przekazania jej właściwemu organowi. W ocenie Sądu Apelacyjnego, z taką sytuacją mamy do 

czynienia w niniejszej sprawie, na co wskazuje brzmienie art. 179 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

  

Z przepisów tych wynika, że w odniesieniu do sporów dotyczących niezgodnej z przepisami tej ustawy 

czynności zamawiającego, podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, obowiązkowe jest 

wyczerpanie drogi postępowania przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej. Dopiero po 

rozstrzygnięciu sporu przed KIO, strona niezadowolona z treści wydanego rozstrzygnięcia, może 

wnieść skargę do właściwego sądu okręgowego. Taka sytuacja określana jest mianem przejściowej 

niedopuszczalności drogi sądowej. Art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych uzależnia 

dopuszczalność zastosowania środka ochrony prawnej od spełnienia warunku posiadania przez 

wykonawcę, uczestnika konkursu albo inny podmiot interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniesienia lub możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. Obecne brzmienie wynikające z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o 

zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 

1778), która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2010 r., jest następstwem implementacji postanowienia 

art. 1 ust. 3 dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. 

zmieniającą dyrektywy Rady 89/656/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur 

odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L2007.335.31). Stosownie do jego treści 

państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia procedur odwoławczych przynajmniej dla 

każdego podmiotu, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia i który poniósł szkodę 

lub może ponieść szkodę w wyniku domniemanego naruszenia. 

  

Zdaniem Sądu Odwoławczego motywem działania ustawodawcy wprowadzającego uregulowania 

zawarte ww. przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, było także poddanie sporów wynikłych 

w trakcie procedury przetargowej, osądowi wyspecjalizowanego organu, na co dzień zajmującego się 

zamówieniami publicznymi, jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza. 
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Sąd Apelacyjny wskazał, na stanowisko Sądu Najwyższego, który ustalając, czy zatrzymanie wadium 

przez zamawiającego można uznać za jego czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, co miało znaczenie dla oceny tego, jakie środki prawne przysługują wykonawcy, którego 

wadium zatrzymano, tzn. czy te przewidziane w prawie zamówień publicznych, czy tylko roszczenie z 

tytułu bezpodstawnego wzbogacenia według Kodeksu cywilnego, stwierdził, że w obecnie 

obowiązującym stanie prawnym odwołanie przysługuje przedsiębiorcy od niezgodnej z przepisami 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu (orzeczenie z dnia 7 maja 2010 r., V CSK 

456/2009, Lex nr 599571). Jednocześnie Sąd Najwyższy zwracał uwagę, że z dniem 29 stycznia 2010 r. 

zmieniła się treść art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wcześniej enumeratywnie 

wskazywał na czynności, w odniesieniu do których możliwe było wniesienie protestu i skorzystanie z 

środków prawnych przewidzianych w ustawie. Obecnie posługuje się on bardziej ogólną formułą: 

„odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia...”, w której zdaniem Sądu Najwyższego, mieści 

się także zatrzymanie wadium. Również w wyroku z dnia 13 października 2011 r., V 475/10 (LEX nr 

1108492) Sąd Najwyższy uznał, iż wniesienie wadium stanowi element postępowania o udzielenie 

zamówienia, które umożliwia udział wykonawcy w takim postępowaniu; stanowi zatem 

niewątpliwie instytucję właściwą dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazał 

też, że po zmianie dokonanej od dnia 29 stycznia 2010 r. w art. 179 i 180 p.z.p. nie może budzić 

wątpliwości, iż postępowanie sądowe o zwrot wadium jest prowadzone w systemie środków ochrony 

prawnej przewidzianych w prawie zamówień publicznych a w stanie prawnym sprzed tej zmiany (art. 

179 p.z.p.) - na ogólnych zasadach (art. 1 i art. 2 k.p.c. w zw. z art. 4 noweli grudniowej z 2009 r.). W 

związku z tym Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że wniesienie wadium stanowi element 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem umożliwia branie udziału w takim 

postępowaniu, stanowi więc instytucję właściwą dla postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie także w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 27 września 2010 r. (KIO1990/10, Lex Polonica nr 2403573), który w uzasadnieniu potwierdził, że 

„decyzja zamawiającego dotycząca zatrzymania wadium jest decyzją w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i co do jej zasadności podlega ocenie izby. Od tej czynności zamawiającego 

przysługują odwołującemu środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień 

publicznych”. 

  

W skardze kasacyjnej powodowie zarzucili naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: art. 46 ust. 4a 

w zw. z art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1, ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

przez błędną wykładnię i w konsekwencji tego przyjęcie, że w przypadku zatrzymania wadium przez 
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Zamawiającego o ile nie są kwestionowane inne dokonane w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia czynności, a wystąpienia z żądaniem zapłaty miało miejsce po zawarciu umowy w 

przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego właściwą drogą do kwestionowania czynności 

zatrzymania wadium jest odwołanie wnoszone do KIO, kiedy to właściwa wykładnia norm powołanych 

przepisów prowadzi do wniosku, że w takim przypadku wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy jest 

Sąd powszechny. 

  

Powodowie zarzucili także naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik 

sprawy, tj.: 

1) art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c., art. 1 i 2 k.p.c. przez przyjęcie, że droga sądowa jest niedopuszczalna w 

przypadku kiedy uczestnik przetargu nie kwestionuje samej czynności wykluczenia go z 

postępowania, a domaga się jedynie zwrotu pobranego wadium, kiedy to faktycznie w 

obowiązującym stanie prawnym w przypadku kiedy kwestionowana jest sama czynność pobrania 

wadium droga sądowa jest dopuszczalna; 

2) art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. przez przyjęcie, że w niniejszej sprawie zachodziły podstawy do 

oddalenia wniesionego zażalenia, mimo to, że środek zaskarżenia jako mający usprawiedliwione 

podstawy winien zostać uwzględniony; 

3) art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych poprzez przyjęcie, że w przypadku kiedy uczestnik postępowania kwestionuje 

wyłącznie czynność pobrania wadium nie kwestionując innych czynności podjętych przez 

Zamawiającego powinien skierować odwołanie do KIO, a w tym wypadku niedopuszczalna jest 

droga sądowa, kiedy to w rzeczywistości stosownie do art. 1 i 2 k.p.c. sprawa mająca za przedmiot 

zwrot wadium jest sprawą cywilną, a właściwym do jej rozpoznania jest Sąd powszechny; 

4) art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1, 183 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 

publicznych przez przyjęcie, że środki ochrony prawnej przewidziane w tej ustawie mogą być 

wnoszone po zawarciu umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, w przypadku 

podjęcia czynności po zawarciu umowy kiedy to w rzeczywistości odwołanie od czynności 

Zamawiającego może być wniesione wyłącznie do momentu zawarcia umowy, a czynności 

dokonane po tej dacie nie mogą być rozstrzygane przez KIO. 

  

Uzasadnienie prawne 

  

Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty nie zasługują na 

uwzględnienie. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
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publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej powoływana jako P.z.p.) 

zatrzymanie wadium wraz z odsetkami przez zamawiającego w procesie udzielania zamówienia 

publicznego może nastąpić tylko w razie zajścia przesłanek określonych w tym przepisie. Określone w 

we wspomnianym przepisie przesłanki związane są z oceną, czy wykonawca, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył odpowiednich dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, a 

także pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, a tym samym 

spowodował brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. Z przepisu tego wynika 

jednoznacznie, że jeżeli wykonawca, którego oferta nie została wybrana, zamierza wystąpić o zwrot 

wadium, to powinien niewątpliwie skorzystać z jednego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w 

art. 179 ust. 1 P.z.p. Zwrot wadium jest bowiem możliwy tylko wtedy, gdy ustalone zostanie, że 

wykonawcy nie można postawić zarzutu jakiegokolwiek zaniedbania przewidzianego w art. 46 ust. 4a 

P.z.p. Biorąc pod uwagę, że postępowanie toczy się w szczególnym trybie uregulowanym przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych a odwołanie uczestnicy wnoszą do Krajowej Izby Odwoławczej, wbrew 

sugestiom zawartym w skardze kasacyjnej, brak jakichkolwiek podstaw, aby sprawy związane z 

zatrzymaniem przez zamawiającego wadium, wyłączyć spod regulacji ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wobec tego zgodnie z art. 198a P.z.p. dopiero po wydaniu orzeczenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą, powstaje właściwość sądu powszechnego. 

  

Gdyby uznać, że w sprawach o zwrot wadium może orzekać od razu sąd powszechny byłoby to nie 

tylko niezgodne ze wspomnianymi wyżej przepisami, ale prowadziłoby w istocie do przekreślenia 

konstrukcji środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Sąd 

powszechny musiałby zastąpić Krajową Izbę Odwoławczą i dokonywać samodzielnie wykładni 

przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a P.z.p. Tymczasem środki ochrony prawnej w procesie 

zamówień publicznych są pomyślane w ten sposób, że o tym czy naruszone zostało prawo i uczestnik 

tego procesu poniósł szkodę, w pierwszym rzędzie ma decydować nie sąd powszechny lecz 

wyspecjalizowany w złożonej problematyce zamówień publicznych specjalny organ.  

 

Dlatego niedopuszczalne jest, aby dopuścić do orzekania w sprawach związanych z zamówieniami 

publicznym od razu przez sąd powszechny. W takiej sytuacji byłoby to zastępowanie orzeczenia 

specjalnie do tego powołanego organu przez ten sąd. 

  

W rozpoznawanej sprawie, na co wskazują sami skarżący, należało dokonać oceny czy pełnomocnik 

miał prawo do działania w imieniu utworzonego konsorcjum. Oceny tej powinna dokonać w pierwszym 

rzędzie Krajowa Izba Odwoławcza. Jeżeli skarżący dostrzegali, że ich oferta powinna zostać odrzucona 
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jako naruszająca prawo, a z drugiej strony istnieją w pełni przesłanki do zwrotu im wadium, to powinni 

złożyć odwołanie od decyzji o odrzuceniu ich oferty. To, że ich zdaniem odwołanie nie miało szans na 

uwzględnienie nie oznacza, że mogli pozostać bierni. Po pierwsze, to nie ich ocena jest decydująca 

tylko Krajowej Izby Odwoławczej. Po drugie, nawet jeżeli Izba uznałaby, że ich oferta został odrzucona 

zgodnie z prawem to należało poddać pod jej ocenę, czy skarżącym przysługuje zwrot wadium. Tylko 

taki sposób postępowania zapewnia, że zostaną zachowane wymogi przewidziane w ustawie Prawo 

zamówień publicznych tzn., że o zgodności z prawem czynności podejmowanych w procesie zamówień 

publicznych najpierw orzeka wyspecjalizowany organ, a dopiero w drugiej kolejności sąd powszechny. 

  

Mając na uwadze, że zarzuty naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych okazały się 

nieuzasadnione to tym samym nieuzasadnione są zarzuty naruszenia przepisów k.p.c. Mogły bowiem 

być one uwzględnione tylko w sytuacji gdyby zaskarżone postanowienie naruszało przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Skoro zarzuty podniesione w skardze kasacyjne są niezasadne Sąd 

Najwyższy, na podstawie art. 39814 k.p.c., orzekł jak w sentencji. 

  

W kwestii zatrzymania wadium zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 

2014 r., I ACa 372/14 

  

Z uzasadnienia wyroku I ACa 372/14: 

  

„Nie można zgodzić się z oceną, jakoby art. 46 ust. 4a p.z.p. ustanawiał jako regułę prawo zatrzymania 

wadium, a wyjątkiem do tej reguły były sytuacje, w których niezłożenie żądanych dokumentów lub 

oświadczeń w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie 

wykonawcy. Przeciwnie - regułą wyrażoną wprost w art. 46 ust. 1 p.z.p. jest zwrot wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaś art. 46 ust. 4a p.z.p. 

w całości przewiduje wyjątek uprawniający do zatrzymania wadium. Niewątpliwie odpowiedzialność 

określona w tym przepisie opiera się na zasadzie winy wykonawcy - obowiązek zatrzymania wadium 

powstaje więc tylko w przypadku zawinionego działania. W każdym wypadku podlegają badaniu 

przyczyny nie wykonania wezwania, bowiem obowiązek zatrzymania wadium przez zamawiającego nie 

zachodzi w przypadku, gdy niewykonanie wezwania było następstwem okoliczności, na które 

wykonawca nie miał i nie mógł mieć wpływu.”. 
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Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2014 r., I ACa 372/14 

  

Poniżej link do wyroku I ACa 372/14: 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000372_2014_Uz_2014-09-29_001 

 

 

8. W przypadku warunku posiadania ubezpieczenia OC istotny jest fakt, czy wykonawca był objęty 

ochroną ubezpieczeniową, czyli moment powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

 

W wyroku z dnia 16 marca 2015 r., KIO 407/15 Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła pogląd 

odwołującego, że „przedmiotem badania przy opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

udziału w postępowaniu jest fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową, czyli posługując się pojęciami 

stosowanymi na gruncie ustawy Kodeks Cywilny moment powstania odpowiedzialności 

ubezpieczyciela. Świadczy o tym zarówno art. 58 ust. 3 Dyrektywy 2004/18/WE (…), jak i sam opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania warunku ekonomicznego przez zamawiającego odnoszące się do 

faktu posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nie istnieje dowolność w wyborze wykonawcy, co do tego za pomocą jakiego dokumentu 

zamierza dowieść tego, że spełnia warunek udziału w postępowaniu. Ustawodawca bowiem ograniczył 

zamawiającego w uprawnieniu do żądania oświadczeń czy dokumentów wskazując, w art. 25 ust. 1 

ustawy, jakich rodzajów dokumentów wolno zamawiającemu żądać od wykonawców oraz formułując w 

ust. 2 tegoż przepisu delegację ustawową do wydania aktu wykonawczego wskazującego na istnienie 

zamkniętego kręgu dowodów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, a w konsekwencji 

zamkniętego kręgu dowodów, jakie ci wykonawcy mogą zamawiającemu przedkładać. Ustawodawca 

jednocześnie wskazał na kolejność przedstawiania dokumentów potwierdzających spełnianie warunku 

ekonomicznego.”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że ustawodawca w art. 26 ust. 2c Pzp „wskazał, że 

posłużenie się innym dokumentem niż wymagany przez zamawiającego jest możliwe dopiero, gdy 

wykonawca jednocześnie wykaże uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedłożenia wymaganego 

przez zamawiającego dokumentu. Tym samym w pierwszej kolejności zawsze powinna być 

przedstawiana opłacona polisa. Izba stoi na stanowisku, że wymaganie ustawodawcy, aby wykonawca 

legitymował się opłaconą w całości polisą lub polisą opłaconą, co najmniej w zakresie I raty składki 

wyraźnie koresponduje z treścią art. 814 § 1 k.c., zgodnie z którym w typowym nazwanym stosunku 

cywilnoprawnym umowy ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000372_2014_Uz_2014-09-29_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000372_2014_Uz_2014-09-29_001
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następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki 

lub jej pierwszej raty. (Przy czym ustawodawca w innych przepisach prawa wprowadził ustawowe 

odstępstwa od zasady przewiedzianej w art. 814 § 1 k.c. i wynikają one z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). W przypadku 

obowiązkowych ubezpieczeń regulowanych zastosowanie ma zasada określona odpowiednio w art. 39, 

54 i 74 u.u.ob. Zgodnie z tymi przepisami, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z 

chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeśli natomiast w 

umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej 

raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.) Tym samym w 

typowym stosunku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa w przypadku odroczonej płatności składki 

lub I raty składki rozpocznie się w dniu następnym po zapłaceniu tej składki lub jej pierwszej raty. 

Ustawodawca w art. 814 § 1 k.c. przewidział także możliwość kształtowania wolą stron postanowień 

umowy ubezpieczenia dotyczących momentu powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela, tak z mocy 

prawa jak i w drodze woli stron. 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „naprzeciw takiej możliwości prawnej wychodzi właśnie 

brzmienie § 1 pkt 11  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), dopuszczając możliwość złożenia innego dokumentu 

w przypadku braku opłaconej polisy. Takim dokumentem może być polisa z klauzulą wcześniejszego 

powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela niż dzień następujący po dniu opłacenia składki, 

oświadczenie ubezpieczyciela o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w okresie 

przed opłaceniem składki i mimo jej nieopłacenia z uwagi na nienadejście terminu wymagalności 

składki lub jej raty, może być to także inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej np. certyfikat. Zarówno polisa opłacona jak i inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, są dokumentami 

wymaganymi przez zamawiającego w oparciu o treść § 1 cyt. rozporządzenia, zatem zgodnie z art. 26 

ust. 2c ustawy dopiero, gdy wykonawca takimi dokumentami z uzasadnionej przyczyny nie dysponuje 

może przedłożyć inny dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności do wykonania zamówienia opisanej w pkt 5.1.4. a siwz. Zgodnie z art. 26 ust. 2a, art. 26 ust. 3 

i art. 44 ustawy wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
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Odnosząc powyższe wywody do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego Izba oceniła powołane przez 

odwołującego okoliczności tj. fakt wskazania okresu ubezpieczenia w polisie oraz treść § 16 i § 17 

OWU, do których się odwołujący odnosił. Zdaniem Izby, wbrew stanowisku zamawiającego, z 

postanowień § 16 i § 17 OWU wynika, że zakład ubezpieczeń przyjął na siebie odpowiedzialność przed 

terminem płatności pierwszej składki. Należy zauważyć, że zakład ubezpieczeń wskazał czym jest 

początek okresu ubezpieczenia - jest to uzgodniona przez strony data (§ 16 ust. 2 OWU). Od tego 

początku okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie z daty i godziny rozpoczyna się odpowiedzialność 

ubezpieczyciela - § 17 ust. 1 OWU, co w ocenie Izby wyznacza zasadę, że początkiem 

odpowiedzialności ubezpieczyciela jest początek okresu ubezpieczenia wskazany w polisie. Natomiast 

warunkiem tej odpowiedzialności jest opłacenie składki w dniu zawarcia umowy lub najpóźniej na dzień 

przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Dalsza część § 17 ust. 1 nie odnosi się do odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, ale do możliwości określenia innego terminu zapłaty składki. W ocenie Izby zatem w 

sytuacji, gdy ubezpieczyciel wyznaczył w polisie inny termin zapłaty składki np. późniejszy niż termin 

zawarcia umowy, to odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się do początku okresu 

ubezpieczenia, z tym że konsekwencje nieopłacenia składki w tym wyznaczonym terminie regulują 

postanowienia § 17 ust. 2-7 OWU. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „odwołujący w dacie składania ofert był objęty ochroną 

ubezpieczeniową, co wykazał nieopłaconą polisą i innym dokumentem potwierdzającym fakt, że 

odwołujący w dacie składania ofert był objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - postanowieniami OWU. Dodatkowo 

dowody przedstawione na rozprawie w postaci certyfikatu E., jak i pisma E. z dnia 17 lutego 2015 r. 

prawidłowość rozumowania odwołującego, co do okresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

potwierdziły. W tym stanie rzeczy Izba uznała, że zamawiający nieprawidłowo zastosował treść art. 24 

ust. 2 pkt 4 ustawy w związku art. 814 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 14 ustawy i art. 24 ust. 4 ustawy.”. 

 

Na marginesie Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową 

świadczy o tym, że zakład ubezpieczeń ocenił ryzyko związane z zakresem przedmiotu ubezpieczenia, 

na jaki składany był wniosek ubezpieczającego. W konsekwencji zawarcie umowy ubezpieczenia z 

odroczonym terminem płatności składki i wcześniejszym objęciem ochroną ubezpieczeniową, świadczy 

w ocenie Izby właśnie o spełnieniu potencjału ekonomicznego przez odwołującego.”. 

 

Również w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 179/15 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „To nie 

wysokość składki jest bowiem decydująca dla oceny spełnienia lub nie warunku udziału w postępowaniu 
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w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej, wyrażającej się posiadaniem polisy OC, ale objęcie 

zakresem ochrony ubezpieczeniowej na określoną kwotę. Co więcej, wysokość składki nie powinna być 

wyznacznikiem tej zdolności, skoro u różnych ubezpieczycieli, dla różnych podmiotów, stosownie do 

ich indywidualnej sytuacji będzie ona - niekiedy bardzo istotnie - zróżnicowana. Stąd i argumentacja 

dotycząca jakoby preferencyjnej i znacząco niższej składki przy tego rodzaju ubezpieczeniu nie mogła 

zasługiwać na aprobatę. Odwołujący natomiast nie wykazał i nie stawiła zarzutów kwestionujących 

zawarcie ważnej, wiążącej i dającej pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia. Jeśli 

zatem wykonawca posiada ważną umowę, obejmującą zakresem ochrony ubezpieczeniowej dany 

kontrakt, to czynienie zastrzeżeń wobec wysokości składki z tego tytułu jest niewłaściwe. Nie sposób 

także, w świetle powyższego czynić zastrzeżeń, co do odroczenia terminu płatności drugiej raty składki, 

jeśli wynika ono z zawartej umowy ubezpieczenia, nie wpływa i nie ogranicza tego ubezpieczenia, a 

sama umowa ubezpieczenia została w sposób skuteczny zawarta a w konsekwencji - wykonawca posiada 

ubezpieczenie OC na wymaganą w postępowaniu kwotę.”. 

 

 

9. Łączenie zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z 

wolnej ręki z zamówieniami, co do których istnieje na rynku konkurencja i mogą być udzielane w 

trybach konkurencyjnych. 

 

W uchwale z dnia 5 stycznia 2015 r., KIO/KD 114/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp jest uwarunkowane jest 

szczególnym charakterem danego zamówienia, jego specyficznymi cechami technicznymi 

powodującymi, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać 

zamówienie. W postępowaniu, zamawiający w sposób nieuprawniony „objął jednym zamówieniem 

usługi serwisu akceleratorów liniowych - co do których spełnione zostały przesłanki wyboru trybu 

zamówienia z wolnej ręki - oraz usługi serwisu stacji roboczych, (…), laserowego systemu 

pozycjonowania, agregatów chłodniczych, serwerów - co do których brak było podstaw do 

zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Działaniem takim, zamawiający doprowadził do 

wyłączenia konkurencji w obszarze, co do którego mógł dokonać wyboru wykonawcy w trybie 

konkurencyjnym.”. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Bez znaczenia dla oceny powyższego 

naruszenia pozostaje kwestia wartości usług serwisu akceleratorów liniowych oraz pozostałych usług 

serwisu stacji roboczych i laserowego systemu pozycjonowania. Przepisy ustawy P.z.p. nie dopuszczają 

łączenia zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki 

z zamówieniami co do których istnieje na rynku choćby potencjalna konkurencja i zastosowanie do tak 
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opisanego przedmiotu zamówienia trybu niekonkurencyjnego. Zakaz ten obowiązuje nawet, jeśli 

wartość zamówień, co do których istnieje konkurencja jest nieznaczna w stosunku do wartości 

zamówień co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby doprowadzić do szeregu nadużyć i stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki, który jest trybem wyjątkowym, do obszarów, w których istnieje konkurencja, 

co niewątpliwe stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji.”. 

  

 

10. Szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, której przepisy wejdą w 

życie 18 kwietnia 2016 r 

 

Zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych organizowane przez ogólnopolską firmę szkoleniową 

EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 Bytów 

 

Informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.szkoleniaekspert.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_publiczne_zakopane.html 

 

 

11. Co w INFO NOWE PZP Nr 3/marzec 2016 r. ? 

 

W INFO NOWE PZP Nr 3/marzec 2016 r. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wykluczenie z postępowania wykonawcy w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, pytania 

i odpowiedzi dotyczące nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz orzecznictwo 

dotyczące rażąco niskiej ceny i trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

Zawarte w opracowaniu teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń 

Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

www.uzp.gov.pl, orzeczeń NSA lub WSA z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej 

na stronie internetowej www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych 

dostępnej na stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu Najwyższego z bazy orzeczeń 

dostępnej na stronie internetowej www.sn.pl 

 

INFO NOWE PZP jest materiałem szkoleniowym dedykowanym uczestnikom szkoleń przeprowadzanych 

przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT sp. z o. o., Udorpie 83C, 77 - 100 Bytów.  

http://www.szkoleniaekspert.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_publiczne_zakopane.html
http://www.uzp.gov.pl/
http://www.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.ms.gov.pl/
http://www.sn.pl/
http://www.szkoleniaekspert.pl/

