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1. Przepisy przejściowe w projekcie z dnia 13 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - wersja 29. 

 

Przepisy dotychczasowe będą stosowane do: 

1) postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie nowelizacji, 

2) odwołań i skarg do sądu dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 

3) konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 

4) umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji, 

w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem 

wejścia w życie nowelizacji, 

5) ustawy w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed 

6) dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

7) umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, z tym że do zmiany umowy 

zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do zmiany umowy zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem 

wejścia w życie nowelizacji, w zakresie określonym w art. 144 ust. l pkt 2, 3 i 6 stosuje się 

w brzmieniu nadanym nowelizacją. 

 

Przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372) oraz 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) zachowują moc do 

dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2c oraz 25 ust. 

2 Pzp, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

2. Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami, składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, otwarcie ofert, odrzucenie oferty, spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, wybór oferty, złożenie, uzupełnienie, poprawienie, 

wyjaśnianie oświadczeń, dokumentów i jednolitego dokumentu, cena lub koszt, lub ich istotne 

części składowe rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia w projekcie z dnia 13 
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marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw - wersja 29. 

 

Komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami 

 

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (w skrócie „nowelizacja” lub „projekt 

nowelizacji)” w art. 16 pkt 4 przewiduje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

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

centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r. komunikacja i wymiana informacji 

między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe, posłańca, osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki 

komunikacji elektronicznej to środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.), w 

szczególności poczta elektroniczna lub faks. Jeżeli zamawiający lub wykonawca będą przekazywać 

oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony będzie 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 
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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. 

 

Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia 

 

Projekt nowelizacji (art. 15) przewiduje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wszczętym przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowania prowadzonego przez 

centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r. oświadczenia, w tym jednolity 

europejski dokument zamówienia będą składane zgodnie ze wzorem standardowego formularza na 

piśmie albo w postaci elektronicznej. 

 

Przepis art. 16 ust. 4 nowelizacji przewiduje natomiast, że w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku 

postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r. 

oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą sporządzane pisemnie albo - za 

zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Nowelizacja przewiduje również, że przepisy rozdziału 2a (nowy rozdział dotyczący komunikacji 

zamawiającego z wykonawcami) w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonych przez centralnego zamawiającego, wejdą w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r., a w 

zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez pozostałych 

zamawiających, wejdą w życie z dniem 18 października 2018 r. (art. 19 ust. 1 pkt 1 nowelizacji). 

 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 

r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, od dnia 18 kwietnia 

2017 r. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu, 

będzie odbywać się odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z tym, że oferty i 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą sporządzane, pod rygorem nieważności, w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
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pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 

dla tego rodzaju podpisu (art. 10a ust. 5). 

 

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej 

 

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej określa art. 78 § 1 k.c. W przypadku oświadczenia woli 

jest to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść (zob. komentarz do art. 139 

ust. 1 Pzp). Podpis jest charakterystycznym dla danej osoby znakiem graficznym wywodzącym się z jej imienia i 

nazwiska. Nie jest koniecznie pełnym imieniem i nazwiskiem oraz znakiem czytelnym, pozwala na 

zidentyfikowanie osoby, która się nim podpisuje. Nie ma również większego znaczenia miejsce, w którym taki 

znak graficzny, który uznać należałoby za podpis, się znajduje. Bez względu na to, czy jest to miejsce 

wyznaczone przez zamawiającego na formularzu do złożenia podpisu, czy też jest to inne miejsce w obrębie 

tego formularza, złożenie znaku graficznego składającego się z nazwiska spełnia wymóg złożenia pisemnego 

oświadczenia woli. Uchybienie co do miejsca złożenia podpisu stanowi uchybienie o charakterze formalnym, a 

nie merytorycznym, i nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty. Orzecznictwo w zakresie czytelności 

podpisu jest jednolite i wynika z niego, że podpis powinien być na tyle czytelny, aby pozwolić zidentyfikować 

osobę, która się nim podpisuje (zob. wyroki z dnia 9 września 2011 r., KIO 1797/11, KIO 1801/11, KIO 1807/11, 

KIO 1808/11, KIO 1813/11, KIO 1817/11). W uchwale z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, Sąd Najwyższy 

zwrócił uwagę, że „Nie można zatem formułować ogólnych wskazań co do długości lub kształtu podpisu, poza 

tym, że ma on stanowić napisane nazwisko, niekoniecznie czytelnie, ale w sposób charakterystyczny dla osoby 

podpisanej. Istotne jest bowiem to, by napisany znak ręczny - przy całej tolerancji co do kształtu 

własnoręcznego podpisu - stwarzał w stosunku do osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się 

pełnym swoim nazwiskiem oraz że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. 

Takiej pewności nie stwarzają same inicjały, czyli parafa, toteż nie mogą być one uznane za podpis wystawcy 

weksla. Podpis nieczytelny stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie wówczas, gdy podpisujący w taki 

właśnie sposób pisze swoje nazwisko, składając podpisy na dokumentach. Dlatego też podpis nieczytelny 

powinien być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę weksla, a więc w formie, która jest tym samym 

znana szerszemu kręgowi osób. Tak wykonany podpis, choć nie daje się odczytać, wyraża napisane nazwisko a 

zarazem pełni funkcję identyfikacyjną” (zob. uchwałę z dnia 20 października 2010 r., KIO/KD 75/10). Złożenie 

przez wykonawcę oferty opatrzonej podpisem nieczytelnym, gdy wykonawca w taki właśnie sposób pisze swoje 

nazwisko, składając podpisy na dokumentach, nie stanowi zatem podstawy do odrzucenia oferty. Umieszczenie 

podpisu pod treścią pisma oznacza nie tylko, że pismo zostało zakończone (etymologicznie „pod pismem”), ale 

przede wszystkim wskazuje na to, że treść pisma umieszczona ponad podpisem pochodzi od podpisanej osoby 

(zob. postanowienie KIO z dnia 11 lipca 2008 r., KIO/UZP 652/08; wyrok KIO z dnia 15 maja 2009 r., KIO/UZP 

575/09; KIO/UZP 595/09). 

 

Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
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kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 § 2 k.c.). Nie stanowi to jednak podstawy do przyznawania postaci 

elektronicznej waloru prawnego przysługującego kwalifikowanym formom pisemnym, w szczególności formie 

aktu notarialnego, podpisu notarialnego uwierzytelnionego oraz innym formom szczególnym przewidzianym dla 

dokonania określonych czynności prawnych (np. formy przewidziane dla weksli, czeków, zawierania małżeństw, 

sporządzania testamentów). W przypadku postaci elektronicznej muszą być spełnione przesłanki, aby przekaz 

elektroniczny był równoważny pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem 

własnoręcznym. Informacje w postaci elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej. Warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady 

świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi określa 

ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.). 

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoznaczny pod względem skutków prawnych z podpisem 

własnoręcznym na dokumentach nieelektronicznych przy opatrzeniu nim (bezpiecznym podpisem 

elektronicznym) danych wyrażonych w postaci elektronicznej. Odrębne przepisy mogą równoważność obu form 

dokumentów (i podpisów) wyłączyć. 

 

Projekt nowelizacji przewiduje, że wykonawca będzie mógł złożyć jedną ofertę, chyba, że 

zamawiający dopuści lub będzie wymagać złożenia oferty wariantowej (art. 82 ust. 1). W takim 

przypadku ofertę wariantową wykonawca będzie składać łącznie z ofertą (art. 83 ust. 1 zdanie 

drugie).  

 

Nowy art. 83a ust. 1 przewiduje natomiast, że wyznaczając terminy składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający będzie musiał uwzględnić 

złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z 

zachowaniem określonych w Pzp minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert. Jeżeli oferty będą składane po odbyciu przez wykonawcę wizji 

lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

zamawiający będzie obowiązany wyznaczyć terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania 

oferty. W takim przypadku terminy składania ofert nie będą mogły być dłuższe od terminów 

składania ofert określonych w Pzp. 

 

W przypadku podziału zamówienia na części (jeżeli przedmiot zamówienia będzie podzielny), 

zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do 
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negocjacji, będzie obowiązany określić, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub 

wszystkich części zamówienia (art. 36aa ust. 2). 

 

Zamawiający będzie mógł również określić w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o 

ustanowieniu systemu kwalifikowania, o którym mowa wart. 134e ust. 1, a także w zaproszeniu do 

składania ofert lub do negocjacji, maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać 

udzielone zamówienie jednemu wykonawcy (art. 36aa ust. 3). 

 

Zamawiający będzie mógł również ograniczyć liczbę części zamówienia, którą można udzielić 

jednemu wykonawcy, pod warunkiem że maksymalną liczbę części, jaka może być udzielona 

jednemu (temu samemu) wykonawcy wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o 

ustanowieniu systemu kwalifikowania, o którym mowa w art. 134e ust. l Pzp, a także w zaproszeniu 

do składania ofert lub do negocjacji (art. 36aa ust. 4). Zgodnie z art. 134e ust. 1 Pzp zamawiający 

będzie mógł wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu 

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego 

przez zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców zgodnie z art. 

134b ust. 1 Pzp. Zgodnie natomiast z art. 134b ust. 1 Pzp zamawiający, w celu ustanowienia systemu 

kwalifikowania wykonawców, będzie obowiązany przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców.  

 

Wskazanie maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy będzie możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający określi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które zastosuje w celu 

wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie publiczne w przypadku, 

gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeden wykonawca miałby 

uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu 

udzielone zamówienie (art. 36aa ust. 5). 

 

Na żądanie zamawiającego wykonawca w złożonej ofercie będzie obowiązany wskazać część, 

zamówienia, której wykonanie zamierzy powierzyć podwykonawcy i podania nazwy (firmy) 
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podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie powoływać się na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36b ust. 1). 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający będzie mógł 

żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia, zamawiający 

będzie wskazywać w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszeniu do składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 26a ust. 1 w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (w postępowaniach, w których 

wartość zamówienia będzie mniejsza niż tzw. „progi unijne”), wraz z ofertą w przetargu 

nieograniczonym lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca będzie 

składać aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzające, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia kryteria selekcji, o 

których mowa w art. 51 ust. 21, art. 57 ust. 22, art. 60d ust. 23 Pzp. 

 

Jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub będzie przekraczać kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub będzie 

przekraczać tzw. „progi unijne”), wraz z ofertą w przetargu nieograniczonym lub wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w trybach, w których składa się wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu) wykonawca będzie obowiązany złożyć jednolity europejski dokument 

                                                 
1 W przetargu ograniczonym, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 

określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów, zwanych „kryteriami selekcji”. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak 

wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2 W negocjacjach z ogłoszeniem zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.  

3 W dialogu konkurencyjnym zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. 
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zamówienia zawierający informacje w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzające, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji, o 

których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2 Pzp. Wykonawca będzie sporządzać 

jednolity dokument zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

 

Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia został zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Zamówień Publicznych >>> 

 

Informacje zawarte w oświadczeniu składanym w postępowaniach, w których wartość zamówienia 

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

jednolity europejski dokument zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji, 

o których mowa wart. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3, art. 60d ust. 3.  

 

Wykonawca, który będzie powoływać się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia 

- w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, oraz braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wraz z ofertą w przetargu 

nieograniczonym lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

1) będzie składać także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość 

zamówienia będzie równa lub przekraczać kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp; 

2) będzie zamieszczać informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

1 - jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub 

kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków, składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca będzie mógł 

wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym 

dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf
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Jeżeli zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych oraz warunki udziału w 

postępowaniu lub okoliczności stanowiące podstawę wykazania braku zaistnienia podstaw 

wykluczenia dla poszczególnych części będą różne, wykonawca będzie wypełnić jednolity 

europejski dokument zamówienia dla każdej części lub dla każdej grupy części.  

 

Otwarcie ofert 

 

Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu lub ofert nie będzie można  

zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio, do ich złożenia lub otwarcia. Otwarcie ofert 

będzie nadal jawne i następować bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, 

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  

 

Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert zamawiający będzie obowiązany zamieścić na 

stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji 1 warunków płatności zawartych w ofertach (nowe 

brzmienie art. 86 ust. 3). 

 

Odrzucenie oferty 

 

Projekt nowelizacji przewiduje odrzucenie oferty również w przypadkach, gdy (art. 89 ust. 4 oraz 9-

13): 

1) będzie ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, 

2) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert,  

3) wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,  

4) wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, 

5) oferta wariantowa nie będzie spełniać minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego,  

6) jeżeli przyjęcie oferty naruszałoby istotny interes lub bezpieczeństwo państwa, a 

niemożliwe będzie zagwarantowanie ochrony istotnych interesów lub bezpieczeństwa 

państwa w inny sposób. 



  
 szkoleniaekspert.pl      
                     
 

 

 
Ekspert sp.  z o. o. 

tel. 59 822 34 56 
szkolenia@szkoleniaekspert.pl 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

11 

 

Obowiązujący stan prawny: 

 

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o 

wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o 

wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, 

zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 

 

Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 (w przypadku, gdy zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 

przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; w 

takim przypadku wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego), albo nie wyrażenie 

zgody na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje wykluczeniem z postępowania wykonawcy. 

 

„W systemie prawa polskiego brak jest definicji legalnej tych pojęć. Dla właściwego zastosowania art. 4 pkt 5 

p.z.p. konieczne jest zwrócenie uwagi na konstrukcję tego przepisu. Zastosowanie tego przepisu będzie 

możliwe, jeżeli prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów p.z.p. 

powodowałoby szkodę dla interesów bezpieczeństwa państwa czy choćby powstanie niebezpieczeństwa 

naruszenia tego interesu. Zamawiający, podejmując decyzję o skorzystaniu z art. 4 pkt 5 p.z.p., musi wykazać, 

że udzielenie zamówienia z poszanowaniem podstawowych zasad, w szczególności jawności i powszechności 

dostępu oraz w trybie określonym w przepisach p.z.p., nie jest możliwe bez zagrożenia dla istotnego interesu 

bezpieczeństwa państwa lub „ochrony bezpieczeństwa publicznego”. Zdefiniowanie pojęć istotnego interesu 

bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego ma znaczenie wtórne, gdyż samo stwierdzenie 

wystąpienia tego interesu w procesie udzielania zamówienia publicznego nie jest wystarczające dla 

zastosowania art. 4 pkt 5 p.z.p. Odstąpienie od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień 

publicznych może mieć miejsce w sytuacji, gdy przestrzeganie tych zasad sprzeciwiałoby się istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub „ochronie bezpieczeństwa publicznego”. W opinii Wyłączenie ustawy 

przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, www.uzp.gov.pl, Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że „pomiędzy 

istnieniem istotnego interesu bezpieczeństwa a odstąpieniem od stosowania ustawy musi zachodzić związek 

przyczynowo-skutkowy. Możliwość skorzystania z tej przesłanki zachodzi w sytuacji, gdy zastosowanie 

procedur ustawy może prowadzić do naruszenia istotnych interesów bezpieczeństwa państwa” oraz że 

interpretacji pojęcia istotnego interesu bezpieczeństwa państwa zamawiający „powinien dokonywać w procesie 

stosowania prawa, mając na uwadze okoliczności faktyczne danej sprawy. Ważne w procesie stosowania pojęć 

nieostrych jest to, aby miały one podstawę aksjologiczną, z której wynika konkretny normatywny imperatyw. 

Pojęcie nieostre nie może być traktowane jak pojęcie, które stwarza możliwość traktowania go w sposób 

dowolny. Na organach stosujących prawo ciąży więc obowiązek identyfikacji ich treści z uwzględnieniem 
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wartości i standardów konstytucyjnie chronionych. W opinii Urzędu, z zamówieniem dotyczącym istotnego 

interesu bezpieczeństwa państwa będziemy mieli do czynienia w szczególności, gdy dotyczy ono takich 

wartości jak suwerenność, międzynarodowa pozycja, niepodległość, nienaruszalność terytorium, obronność 

państwa. Co do zasady, wydaje się, iż uzasadnieniem odstąpienia od stosowania przepisów Prawa zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 pkt 6 ustawy nie może stanowić sama pilność udzielanego zamówienia lub fakt, 

iż jego realizacji podjąć może się ograniczona liczba wykonawców. Nie są to bowiem jeszcze okoliczności, które 

wymagają odstąpienia od stosowania prawa zam. publ., nawet jeśli samo zamówienie dotyczy istotnych 

interesów bezpieczeństwa państwa. Powyższe okoliczności mogą co najwyżej przemawiać za koniecznością 

odstąpienia od podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych, a więc przetargu nieograniczonego 

oraz ograniczonego” (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Józef Edmund Nowicki, Aneta Bazan, 

wydawnictwo: Wolters Kluwer SA, 2015, s. 103-104  >>>) 

 

Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - zmiany w art. 22 Pzp 

 

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy: nie będą podlegać 

wykluczeniu oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu, o ile zostaną one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 

Zamawiający będzie określać warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców 

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności. 

 

Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:  

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 zamawiający będzie mógł zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, 

których głównym celem, lub głównym celem ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych, w szczególności osób: 

https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/zamowienia-publiczne/p,prawo-zamowien-publicznych-komentarz,181880.html
https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/zamowienia-publiczne/p,prawo-zamowien-publicznych-komentarz,181880.html
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1) niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);  

2) bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.); 

3) pozbawionych wolności lub osób zwalnianych z zakładów karnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. 

zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535); 

5) osób bezdomnych w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 

2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.); 

6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 680, z późn. zm.);  

7) do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej 

pracy, bez zatrudnienia;  

8) będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 

będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych zgodnie z przepisami o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym lub  

9) będących członkami grup w inny sposób społecznie marginalizowanych 

 

Zamawiający będzie określać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych, należących do jednej lub więcej kategorii, o których 

mowa w art. 22 ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich wyodrębnione organizacyjnie jednostki (które będą realizowały zamówienie), 

których głównym celem, lub głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych (nowy art. 22 ust. 2a). 

 

Wykonawca będzie mógł w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca będzie musiał musi udowodnić 
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zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich zamawiający będzie obowiązany ocenić 

spełnianie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz czy nie 

zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. l pkt 13-24 i ust. 5 Pzp. 

 

W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich”), zamawiający będzie oceniać 

spełnianie przez podmioty trzecie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz 

badać, czy nie zachodzą wobec podmiotów trzecich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. l pkt 13-24 i ust. 5. 

 

W przypadku warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy będzie mógł polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy, gdy podmioty te 

będą realizować roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności były wymagane. 

 

Wykonawca, który będzie polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

będzie odpowiadać solidarnie z podmiotem trzecim, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w przypadku nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów wykonawca nie będzie ponosić winy. 

 

Jeżeli podmiot trzeci nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub 

będą zachodzić wobec podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia, zamawiający będzie obowiązany 

żądać, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot trzeci 

innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część 

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną.  

 

W zamówieniach na usługi, jeżeli wykonywanie usług (aby móc świadczyć w swoim kraju 

pochodzenia określone usługi) będzie wymagać określonego zezwolenia lub bycia członkiem 

określonej organizacji zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawców udowodnienia, że 
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posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski. 

 

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, zamawiający będzie mógł wymagać, np.: 

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym określony 

minimalny roczny przychód w obszarze objętym zamówieniem; minimalny roczny 

przychód, nie będzie mógł przekraczać maksymalnie dwukrotności wartości zamówienia, z 

wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia lub sposobu jego realizacji, 

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych 

wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań (np. wskaźniki 

zyskowności, wskaźniki płynności, wskaźniki zadłużenia); w takim przypadku 

zamawiający będzie obowiązany określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których będzie uwzględniać te 

informacje (obliczać opisany stosunek aktywów do zobowiązań), 

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, zamawiający będzie mógł również wymagać od wykonawcy, by wykazał, że posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową. 

 

Zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy co do zasady będzie obejmować aktualne warunki 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oceniając zdolność techniczną lub 

zawodową wykonawcy, zamawiający będzie mógł postawić minimalne warunki dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający będzie mógł, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy będzie mogło mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (będzie mogło 

spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia). 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja) 

 

Zamawiający będzie mógł określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, a także 

określić  warunki realizacji zamówienia przez tych wykonawców, w inny sposób niż w przypadku 

pojedynczych wykonawców - jeżeli będzie to uzasadnione charakterem zamówienia i 

proporcjonalne. 

 

Wybór oferty 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość będzie równa lub będzie 

przekraczać kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, będzie 

wzywać wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w 

wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań, określonych przez zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia - wskazanych w 

ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do 

składania ofert. 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym zamawiający będzie mógł 

natomiast, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona najwyżej (oferta najkorzystniejsza4), podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu. Obowiązek ten nie będzie 

dotyczyć udzielania zamówień, których przedmiot będzie objęty umową ramową: wykonawcy, z 

którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej oraz wykonawcom, 

                                                 
4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego, lub najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała, lub z najniższą ceną 

lub kosztem gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt, albo która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w przypadku zamówień w zakresie działalności 

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (zob. art. 2 pkt 5 

nowelizacji). 
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z którymi zawarł umowę ramową zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania 

się do składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące 

realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz warunki wyłonienia wykonawców będących 

stroną umowy ramowej, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy (art. 26 ust. 1). 

Jeżeli w takim postępowaniu wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie będzie 

wnosić wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie mógł 

zbadać, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Jednocześnie art. 26 ust. 2f przewiduje, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie mógł na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

 

Złożenie, uzupełnienie, poprawienie, wyjaśnianie oświadczeń, dokumentów i jednolitego 

dokumentu 

 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust. l5, jednolitego dokumentu, 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l6, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony jednolity dokument, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

                                                 
5 W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Pzp będzie to aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2 Pzp. 

6 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria 

selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2 Pzp. 
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Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający będzie również obowiązany wezwać do ich złożenia w terminie wskazanym w 

wezwaniu. 

 

Nowelizacja przewiduje, że wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów 

potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji, jeżeli zamawiający będzie posiadać dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

zamawiający będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, np. 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Zamawiający będzie 

również obowiązany korzystać z systemu e-Certis oraz wymagać przede wszystkim takich rodzajów 

zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym systemem (art. 26 ust. 6 i 7). 

 

Celem systemu e-CERTIS jest pomóc wykonawcom oraz instytucjom zamawiającym w ustaleniu, 

jakie informacje są wymagane lub przedstawiane w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w innych państwach oraz w określeniu wzajemnie uznawalnych odpowiedników. e-

CERTIS jest darmowym, internetowym narzędziem informacyjnym, udostępniającym informacje na 

temat dokumentów, certyfikatów i świadectw wymaganych w procedurach udzielania zamówień 

publicznych w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących do UE oraz państwach EOG 

(Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Szczegółowe informacje na temat e-Certis oraz wyszukiwarkę 

dokumentów znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej  >>>:  

 

Adres strony internetowej:  

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=pl  

 

Broszura dotyczącą systemu e-CERTIS, w polskiej wersji językowej, znajduje się na stronie:  

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/e-certis/brochure_pl.pdf  

 

Zamawiający będzie obowiązany wykluczyć z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 12).  

 

 

 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=pl
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=pl
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=pl
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/e-certis/brochure_pl.pdf
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Obowiązujący stan prawny - uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp oraz pełnomocnictw: 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 

do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wzywa wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, tylko 

w sytuacji, gdy oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

Wezwanie wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, dotyczy oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp) oraz przez oferowane dostawy, usługi 

lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które zamawiający wskazał w ogłoszeniu o 

zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert (art. 25 ust. 1 pkt 2 

Pzp).  

 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu to oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, jest również: 

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, w sytuacji, gdy 

wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów,  

2) inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c Pzp). 

 

Użyte w art. 26 ust. 3 Pzp, sformułowanie „nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1” oznacza, że zamawiający jest obowiązany wezwać 

zarówno wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, jak również wykonawców, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty 

wskazane w art. 25 ust. 1 Pzp, które nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a26u2%28b%29&full=1
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2c Pzp). 

 

Przepisy Pzp nie przewidują zwrócenia się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie wezwania do 

uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp (zob. wyrok z dnia 24 listopada 2014 r., KIO 2353/14). 

 

I. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp musi 

być jednoznaczne i zrozumiałe dla wykonawcy. 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być jednoznaczne i zrozumiałe dla wykonawcy, tak aby był 

on w stanie stwierdzić, jakich oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 

zamawiający żąda w wezwaniu. Treść wezwania nie może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca 

zmuszony będzie domyślać się, w jakim zakresie ma zostać dokonane uzupełnienie, dlatego w wezwaniu 

zamawiający musi wskazać, jakich wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, wykonawca nie złożył lub złożył z błędami, a także na czym polega 

błąd w tych oświadczeniach lub dokumentach, a w przypadku pełnomocnictwa - na czym polega 

wadliwość pełnomocnictwa. W wyroku z dnia 2 lipca 2014 r., KIO 1208/14 Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że „Wezwanie do uzupełniania dokumentów powinno szczegółowo, precyzyjnie, w sposób 

jednoznaczny wskazywać, co do jakich dokumentów (bądź braków dokumentów) załączonych do oferty 

Zamawiający ma zastrzeżenia. W przypadku niewykazania w ofercie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu Zamawiający powinien określić, jakiego dokumentu brakuje, na potwierdzenie którego z 

warunków, bądź w jakim dokumencie jest błąd, względnie czy dokument nie potwierdza spełnienia danego 

warunku. Zamawiający powinien wskazać, czy błąd/nieścisłość/brak upatruje w wykazie prac, czy w 

dokumentach go poświadczających. Jedynie precyzyjne wezwanie, w razie braku satysfakcjonującej 

odpowiedzi, może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Precyzyjnym wezwaniem nie 

jest przytoczenie opisu spełnienia warunków udziału z SIWZ czy opis formy dokumentów, które 

Zamawiający uzna za dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.  

 

W wyroku z dnia 19 marca 2013 r., KIO 529/13 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do treści 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp zwróciła natomiast uwagę, że „Nie oznacza to jednak, że 

wykonawca nie może przedłożyć innych dokumentów czy oświadczeń niż wezwane. Wykonawca może 

uznać, że inny niż żądany przez zamawiającego dokument czy oświadczenie, będące w posiadaniu 

wykonawcy, lepiej potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu, i przedłożyć go w miejsce 

wezwanego. Ryzyko takiego działania obciąża wykonawcę, który może źle odczytać wezwanie 

zamawiającego i w efekcie złożyć dokument nie odpowiadający wymaganiom zamawiającego, a więc nie 

potwierdzający spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie wykonawca, decydując się na 

samodzielne określenie sposobu dowodzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w przypadku 

błędu pozbawia się możliwości ponownego skorzystania z dobrodziejstwa art. 26 ust. 3 ustawy”.  

 

W wyroku z dnia 19 maja 2014 r., KIO 846/14 Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że „Zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem Izby, wezwanie kierowane do wykonawcy w tym trybie powinno obejmować 

precyzyjne i jednoznaczne wskazanie, jakie elementy warunku udziału w postępowaniu nie zostały 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2353.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1208.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0529.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0846.pdf
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wykazane i dlaczego. W ocenie Izby, z obowiązku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie 

zwalnia zamawiającego fakt, iż odwołujący samodzielnie uzupełnił dokumenty (...). W świetle ww. przepisu 

jedynymi okolicznościami, które uprawniają zamawiającego do rezygnacji z obowiązku wezwania jest 

konieczność unieważnienia postępowania lub konieczność odrzucenia oferty odwołującego. Wezwanie do 

uzupełnienia dokumentów może mieć miejsce tylko jeden raz, (chociaż wprost nie wynika to z treści art. 26 

ust. 3 P.z.p.) w odniesieniu do tego samego dokumentu. Ponowione wezwanie do uzupełnienia 

dokumentów - w przypadku nieprecyzyjnego lub nieprawidłowego pierwszego wezwania nie stanowi 

wezwania drugiego, lecz nadal jest pierwsze, gdyż tylko takie wezwanie odzwierciedla prawidłowe 

zastosowanie się Zamawiającego do obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 P.z.p. Dokonanie wezwania 

w sposób ogólny, bez wskazania konkretnych problemów występujących w ocenie Zamawiającego, nie 

może pociągać za sobą negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, co potwierdza orzecznictwo, np: 

wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1530/08, wyrok KIO z dnia 19 października 2011 

r., sygn. akt: KIO 2148/11, wyrok KIO z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 1359/10; wyrok KIO z dnia 19 

października 2011 r., sygn. akt: KIO 2148/11; wyrok KIO z dnia 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO 1582/10; 

wyrok KIO z dnia 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO 1582/10.”. 

 

II. Termin składania wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 zdanie drugie Pzp, złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. W art. 26 ust. 3 zdanie drugie Pzp, chodzi o dzień, „w 

którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 

składania ofert”, a nie o termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

termin składania ofert. Przepis art. 26 ust. 3 zdanie drugie Pzp nie wymaga zatem, aby data wystawienia 

dokumentu nie była późniejsza niż termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lecz aby treść dokumentu potwierdzała, że wykonawca spełniał warunek udziału w 

postępowaniu najpóźniej w tym dniu. Fakt wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu jest bez znaczenia, jeżeli z treści dokumentu wynika potwierdzenie spełniania warunku 

udziału w postępowaniu nie później niż w tym dniu (zob. wyroki: z dnia 17 stycznia 2013 r., KIO 2939/12, 

KIO 2942/12, z dnia 16 kwietnia 2012 r., KIO 632/12, z dnia 16 marca 2011 r., KIO 474/11). 

 

W wyroku z dnia 16 marca 2011 r., KIO 474/11 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie ma żadnego 

znaczenia data wpisana przez przedstawiciela wykonawcy na zapytaniu skierowanym do KRK (17 lutego 

2011 r.). Jest to bowiem jedynie data wystawienia zapytania, nie zaś udzielenia informacji o niekaralności. 

Brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że fakt niekaralności został potwierdzony na dzień 

wskazany jako data wystawienia zapytania. Z treści adnotacji KRK jednoznacznie wynika, że wykonawca 

nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK na dzień 22 lutego 2011 r., tj. na dzień przypadający 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2939_ 2942.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_2939_ 2942.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_0632.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0474.pdf
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po upływie terminu składania ofert. W związku z powyższym Izba stwierdziła, że wykonawca KHW nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a ponieważ był już raz wzywany przez 

Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, niemożliwe jest powtórne skorzystanie z procedury 

określonej w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., wykonawca ten podlega zatem wykluczeniu z postępowania.”. 

 

W wyroku z dnia 12 września 2011 r., KIO 1886/11, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, 

że „(...) możliwe jest uwzględnienie dokumentu wystawionego później niż z datą składania ofert, ale 

wyłącznie gdy w jego treści poświadcza się urzędowo stan istniejący na określony dzień, tj. na dzień 

składania ofert, np. co jest możliwe w przypadku zaświadczeń z urzędu skarbowego o braku zaległości na 

oznaczony termin. Potwierdza to teza przywoływanego wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 

lutego 2007 r. sygn. akt X Ga 2/07 X Ga 4/07 stwierdzająca, iż zdaniem Sądu (...) na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko wtedy, 

gdy wynika z nich, że stan jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania ofert. W przypadku 

zaświadczeń o niekaralności, nie jest to jednak możliwe co wynika wprost ze stanowiska Sądu, 

wydającego zaświadczenia przedstawione przez odwołującego”.  

 

W wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r., KIO 124/15 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego stwierdziła, że (…) specyfika zaświadczenia z Krajowego 

Rejestru Karnego nie wyklucza, bo nie może obowiązku wykonawców potwierdzania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert/wniosków. Powyższa linia została już ugruntowana w 

orzecznictwie, na co wskazują wyroki Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. KIO 681/14, KIO 259/14 czy KIO 

835/13, czy też wyroki Sądów Okręgowych, m.in. wyrok SO w W. sygn. XXIII Ga 683/13, czy też wyrok SO 

w Ł., sygn. akt X Ga 205/12, który stwierdził, iż „Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 6 (rozporządzenia w sprawie 

rodzaju dokumentów), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy aktualnej informacji z K. w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Przepis ten określa termin, od którego zaświadczenie takie może być wystawione (terminus a quo), nie 

wskazuje jednak najpóźniejszej daty, z której zaświadczenie takie może pochodzić (terminus ad quem). 

Odpowiedzi na ostatnie pytanie udziela jednak art. 26 ust 2a P.z.p., zgodnie z którym m.in. wykonawca 

zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 P.z.p. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że zaświadczenie 

z K., o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 (rozporządzenia) może pochodzić najpóźniej z ostatniego dnia 

składania ofert. Pośrednio wynika to również z art. 44 P.z.p., skoro bowiem wraz z ofertą wykonawca 

winien złożyć stosowne dokumenty, to mogą one pochodzić najpóźniej z tej daty (a contrario nie mogą 

pochodzić z daty późniejszej, albowiem w takim wypadku nie mogłyby zostać załączone do oferty). 

Orzecznictwo zaś jednolicie wskazuje, że również w wypadku wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 

P.z.p., uzupełniane przez niego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (vide: teza z 

uzasadnienia wyroku KIO z 16 czerwca 2011 r. KIO 1151/11, Legalis; teza z uzasadnienia wyroku KIO z 19 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1886.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0124.pdf
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sierpnia 2010 r. KIO 1694/10, Legalis; teza z uzasadnienia wyroku KIO z 14 maja 2010 r. KIO 761/10, 

Legalis). W szczególności należy tu przywołać tezę, z której wynika, że również zaświadczenie 

wystawione po dniu składania ofert, o ile zawiera adnotację uprawnionego podmiotu, że wykonawca 

spełniał warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dzień składania ofert, również 

może być uznane za skuteczne (vide teza z uzasadnienia wyroku KIO z 15 października 2009 r. KIO/UZP 

1249/09, Legalis).”. 

 

W wyroku KIO 124/15 Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła „odosobnionego poglądu wyrażonego w 

orzecznictwie, zgodnie z którym skoro w praktyce nie jest możliwe uzupełnienie braków w zakresie 

zaświadczeń z K. z uwagi na bieżącą aktualizację danych w tym rejestrze, to za wystarczające należy 

uznać takie zaświadczenie złożone w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 P.z.p., jakie jest możliwe do 

wydania przez K. w oparciu o przepisy, na podstawie których rejestr ten funkcjonuje (vide teza z 

uzasadnienia wyroku KIO z 30 lipca 2009 r. KIO/UZP 905/09, Legalis). Przeciwko takiemu rozumowaniu 

przemawia przede wszystkim okoliczność, że ustawodawca, jak już wskazano, jednoznacznie przesądził, 

że składane przez wykonawcę dokumenty mają wskazywać na brak podstaw do jego wykluczenia z 

postępowania nie później niż na dzień składania ofert. Braki funkcjonalności w systemie informatycznym 

K. (niemożliwość ustalenia stanu tego rejestru na określony dzień w przeszłości), swoją drogą w obecnym 

stanie techniki łatwe do przezwyciężenia, co wymagałoby tylko interwencji prawodawcy, nie mogą 

unieważniać jednoznacznych i sformalizowanych wymogów postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Tym samym wskazać należy, że ustawodawca w sposób pełny i kompletny określił ważność 

składanych dokumentów wskazując, iż muszą one potwierdzać stan na dzień składania wniosków (ofert) i 

jednocześnie nie mogą być starsze niż 6 miesięcy liczone wstecz od dnia składania wniosków (ofert). 

Jednocześnie ustawodawca, w myśl przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., dopuścił uzupełnianie 

brakujących dokumentów, jednakowoż nie zmieniając wcześniej ustanowionych rygorów ich ważności, tj. 

potwierdzenia spełnienia warunków lub potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na dzień składania 

wniosków (ofert) z jednoczesnym terminem wystawienia dokumentu, nie starszym niż 6 miesięcy.  

 

W ocenie Izby, podejście prezentowane przez Odwołującego, wykładania celowościowa, prowadziłoby do 

nierównego traktowania wykonawców, co z kolei sprzeczne byłoby z art. 7 ustawy P.z.p., a także 

prowadziłoby wprost do naruszenia art. 26 ust. 2a ustawy - Prawo zamówień publicznych. W 

przedmiotowym postępowaniu Odwołujący nie przedłożył Zamawiającemu dokumentów w zakresie 

potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu podwykonawcy z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy P.z.p., z których treści można by ustalić, iż na dzień składania ofert (27 listopada 2014 r.) 

członkowie zarządu spółki I. Sp. z o.o. nie byli skazani za określone w tych przepisach rodzaje 

przestępstw. W wyniku wezwania Zamawiającego z dnia 8 grudnia 2014 r., Odwołujący przedłożył 

zamawiającemu zaświadczenie z K. potwierdzające stan 5 grudnia 2014 r. Tym samym Odwołujący nie 

przedłożył dokumentów potwierdzających stan karalności na dzień składania ofert, tj. na dzień 27 listopada 

2014 r. Interpretacja czyniona przez Odwołującego na potrzeby niniejszego postępowania odwoławczego, 

w ocenie Izby, może być traktowana jedynie, jako wniosek de lege ferenda. W myśl obowiązujących 

przepisów, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nie sposób było uznać argumentacji Odwołującego 

za zasadną. Tym samym w ocenie Izby brak jest podstaw do uznania, że Zamawiający naruszył art. 24 
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ust. 2 pkt 4 ustawy P.z.p. w zw. z § 3 ust. 1 pkt 5-6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 r. w sprawie dokumentów.”.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „W analizowanym stanie faktycznym zamawiający poruszając 

się w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonał prawidłowego 

ustalenia stanu faktycznego sprawy i wyciągnął prawidłowe wnioski, które skutkowały wykluczeniem 

Odwołującego z postępowania. Przepisy ustawy P.z.p., w powiązaniu z przepisami rozporządzenia w 

sprawie dokumentów, jasno bowiem precyzują „ważność” składanych przez wykonawców dokumentów. I 

tak w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego określonych przepisami art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 11 

oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy P.z.p. ustawodawca wskazuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy P.z.p. 

wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 

odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Jednocześnie przepis rozporządzenia w 

sprawie rodzajów dokumentów zakreśla maksymalny termin ważności takich zaświadczeń - na nie starszy 

(późniejszy) niż 6 miesięcy liczony wstecz od dnia składania wniosków czy ofert.”. 

  

III. Określony w wezwaniu termin składania wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw powinien być realny. 

 

Termin, który zamawiający może wyznaczyć na uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw nie został przez ustawodawcę określony. Termin ten powinien być 

jednak realny i umożliwić wykonawcom uzupełnienie żądanych przez zamawiającego oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw. Zamawiający określając termin na uzupełnienie wymaganych 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oraz pełnomocnictw powinien uwzględnić 

dzień, w którym wykonawca przy zachowaniu należytej staranności powinien zapoznać się z treścią 

wezwania oraz możliwości wykonawcy co do uzupełninia wymaganych oświadczeń i dokumentów w 

terminie wskazanym w wezwaniu.  

 

W wyroku z dnia 15 kwietnia 2014 r., KIO 691/14 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Odpowiedni 

termin to (…) termin, który jest realny do dochowania w danej sytuacji. Niewątpliwie termin do 

uzupełnienia dokumentów doręczony w piątek po południu, a upływający w poniedziałek, jest terminem 

krótkim. Choć formalnie trzydniowy, w praktyce skraca się do jednego dnia. (…). Zasadą oczywiście jest, 

że wykonawca powinien dysponować wszystkimi dokumentami w dniu składania ofert, jednak skoro 

ustawodawca dopuścił uzupełnianie dokumentów - nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach 

zajdzie konieczność pozyskania dokumentu od osoby trzeciej; wykonawca dopiero po otrzymaniu 

wezwania może się zorientować, o jaki dokument chodzi.”.  

 

W wyroku KIO z dnia 26 czerwca 2013 r., KIO 1393/13, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

stanowiska odwołującego, że termin określony w wezwaniu przypadał w trakcie tzw. „długiego weekendu” 

uznała, że „odwołujący jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia winien był przewidzieć, że 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0691.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_1393.pdf
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również w trakcie trwania, jak to określono tzw. „długiego weekendu”, może wystąpić konieczność 

uzupełnienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień w ramach omawianego postępowania, a zatem nie na 

nikim innym, a właśnie na odwołującym spoczywał ciężar zapewnienia niezakłóconej pracy w spółce, a 

także zorganizowanie pracy w ten sposób, aby umożliwić wywiązanie się spółce z wszelkich obowiązków 

związanych z przedmiotowym postępowaniem.”.  

 

W wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r., KIO 631/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że 

„Wyznaczenie wykonawcy na uzupełnienie dokumentów terminu kilkudniowego w warunkach postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego i szybkości tego postępowania i generalnie krótkich terminów 

ustawowych nie jest czymś nadzwyczajnym. Istotą wezwania do uzupełniania dokumentów jest możliwość 

przedłożenia przez wykonawcę dokumentów, które miały potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu (bądź też dokumentów przedmiotowych), które wykonawca powinien posiadać już w 

momencie upływu terminu składania ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Oczekiwanie ze strony wykonawcy, prezentowane w treści rozpoznawanego przez Izbę odwołania, że 

termin na uzupełnienie dokumentów musi pozwolić wykonawcy na pozyskanie nowych osób i 

odpowiednich dla nich dokumentów dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest 

nieuprawnione. Wykonawca przede wszystkim na dzień składania ofert (upływ terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) powinien dysponować określonym potencjałem i 

dokumentami go potwierdzającymi.”.  

 

IV. Termin składania pełnomocnictw. 

 

Wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej niż dzień, w którym 

upłynął termin składania ofert, nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty. Udzielenie pełnomocnictwa 

(rozumianego jako umocowanie) może bowiem nastąpić także w formie ustnej, a nie tylko pisemnej. Od 

udzielenia pełnomocnictwa odróżnić należy jego wykazanie przed zamawiającym. Pojęcie 

„pełnomocnictwo” ma dwojakie znaczenie. W znaczeniu pierwszym oznacza ono oświadczenie woli 

mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych 

określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do 

reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy (np. wykonawcy), w zakresie określonym w pełnomocnictwie. 

W znaczeniu drugim jest to dokument stwierdzający zakres tego umocowania. Od udzielenia 

pełnomocnictwa odróżnić należy jego wykazanie przed zamawiającym, stanowiące jeden z wymogów 

skuteczności złożenia oferty. Pisemny akt pełnomocnictwa nie musi natomiast zawierać daty jego 

sporządzenia.  

 

W wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 410/10 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

„Gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki sposób, 

że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ terminu 

składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 Pzp, nie miałby sensu, a wykonawcy zobowiązywani byliby 

do wystawiania dokumentów z datą wsteczną, co jest niedozwolone i niemożliwe do spełnienia. A zatem w 

tym zakresie przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadkach objętych jego dyspozycją (a taki przypadek 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0631.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0410.pdf
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w ocenie Izby zachodzi w niniejszej sprawie) jest regulacją szczególną w stosunku do przepisów ogólnych. 

Odwołujący nie wykazał także, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 26 ust. 3 Pzp, wskazujące, że 

nie wzywa się do uzupełnienia dokumentów, w sytuacji, gdy mimo ich uzupełnienia, oferta wykonawcy i tak 

podlega odrzuceniu, z innych względów. W szczególności nie można uznać, iż oferta Przystępującego 

podlega odrzuceniu jako złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z powodu podania 

nieprawdziwych informacji (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu), co podnosił 

Odwołujący.”. 

 

V. Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 

pełnomocnictw jest czynnością jednokrotną. 

 

Wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 

pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, jest traktowane jako czynność jednokrotna i ponowne wzywanie 

wykonawcy nie jest dopuszczalne (zob. wyroki: z dnia 20 lipca 2012 r., KIO 1418/12, z dnia 27 stycznia 

2009 r., KIO/UZP 27/09). Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby wykonawca był wezwany ponownie 

do uzupełnienia w nowo wyznaczonym terminie innego dokumentu niż określonego we wcześniejszym 

wezwaniu (zob. wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2008 r., KIO/UZP 1530/087).  

 

Zamawiający jest obowiązany wezwać wykonawcę ponownie do uzupełnienia określonego oświadczenia 

lub dokumentu, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, jeżeli treść pierwszego wezwania może 

spowodować, że wykonawca nie złoży wymaganego oświadczenia lub dokumentu (np. w przypadku 

wezwania do złożenia poświadczeń, dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego lub opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tylko w oryginale, z pominięciem 

możliwości złożenia dokumentu w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 

postaci elektronicznej opatrzonej przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Wykonawca nie może być również 

obciążany skutkami niejednoznacznego wezwania zamawiającego. Treść wezwania nie może zatem 

prowadzić do sytuacji, gdy wykonawca zmuszony będzie domniemywać, jakie oświadczenia lub 

                                                 
7 „Po drugie, Izba stoi na stanowisku, że jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, Zamawiający nie może go wykluczyć z postępowania przed wyczerpaniem procedury wezwania 

Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niniejsze odnosi się także do przedmiotowego stanu faktycznego, gdyż 

czynność wezwania do uzupełnienia złożonej oferty z dnia 2.12.2008 r. była obarczona wadą prawną, gdyż nie wskazywała w 

sposób precyzyjny i jednoznaczny przedmiotu wezwania. Wobec powyższego, Izba uznaje niniejszą czynność za nieskuteczną i 

nie rodzącą skutków prawnych. Należy na marginesie zauważyć za orzecznictwem KIO, iż precyzja w stosownym wezwaniu jest 

istotna także z uwagi na okoliczność tego rodzaju, że procedura przewidziana w art. 26 ust. 3 p.z.p. zezwala na jednokrotne 

wzywanie Wykonawcy do uzupełniania tego samego dokumentu i w jednokrotnie wyznaczonym terminie. Nie ma natomiast 

przeszkód prawnych, aby Wykonawca był wezwany ponownie do uzupełnienia w nowo wyznaczonym terminie innego 

dokumentu niż określonego w ewentualnych wcześniejszych wezwaniach.”. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_1418.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0027.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0027.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_1530.pdf
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dokumenty powinien uzupełnić.  

 

Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby wykonawca był wezwany ponownie do uzupełnienia w nowo 

wyznaczonym terminie innego dokumentu niż określonego we wcześniejszych wezwaniach.  

 

VI. Samodzielne, bez wezwania zamawiającego, złożenie wymaganych przez zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw. 

 

Wykonawca może samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, złożyć wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp Robiąc to musi przyjąć na siebie ryzyko, 

że samodzielnie złożone oświadczenia lub dokumenty mogą nie potwierdzać, że spełnia on określone 

przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

mogą nie potwierdzać spełniania wymagań określonych przez zamawiającego. (zob. wyroki: z dnia 11 

marca 2013 r., KIO 268/13, KIO 270/13, z dnia 15 czerwca 2011 r., KIO 1169/11, z dnia 12 lutego 2010 r., 

KIO/UZP 37/10, KIO/UZP 38/10).  

 

Jeżeli wykonawca samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, uzupełnił oświadczenia lub dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, które nie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający nie może 

wezwać wykonawcy do powtórnego złożenia tych oświadczeń lub dokumentów. Ponowne wezwanie 

mogłoby pozostawać w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców, umożliwiając 

skorzystanie z ponownej możliwości uzupełnienia oświadczeń i dokumentów pomimo, iż wykonawca 

dokonał takiego uzupełnienia pomimo braku wezwania (zob. wyrok z dnia 11 marca 2013 r., KIO 268/13, 

KIO 270/13). 

 

Odmienne stanowisko zostało wyrażone w wyroku z dnia 19 maja 2014 r., KIO 846/148 oraz wyroku z dnia 

20 lutego 2015 r., KIO 213/15, KIO 214/15, KIO 215/159.  

                                                 
8 “W ocenie Izby, z obowiązku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie zwalnia zamawiającego fakt, iż 

odwołujący samodzielnie uzupełnił dokumenty dotyczące inwestycji w B. W świetle ww. przepisu jedynymi okolicznościami, 

które uprawniają zamawiającego do rezygnacji z obowiązku wezwania jest konieczność unieważnienia postępowania lub 

konieczność odrzucenia oferty odwołującego. Nie było zaś sporne pomiędzy stronami, że żaden z omawianych wyjątków od 

zasady wzywania nie zachodzi. Dopiero zaś w sytuacji, gdy w odpowiedzi na prawidłowe i jednoznaczne wezwanie do 

uzupełnienia dokumentów, wykonawca dokumentów takich nie przedstawi lub nie pozwolą one na ustalenie, że warunek został 

wykazany, zamawiający będzie obowiązany do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 

P.z.p.”. 

9 „(…) jeśli ze złożonych w wyniku samodzielnego uzupełnienia dokumentów wynika, że wykonawca nie przesłał dokumentu, o 

który winien być wezwany, to Zamawiający w myśl zasad wzywania z art. 26 ust. 3 P.z.p. jest zobligowany takie wezwanie do 

wykonawcy wystosować. Zamawiający nie może „czyhać” na błąd wykonawcy polegający na przesyłaniu jakiegoś dokumentu 

bez wyraźnego wezwania Zamawiającego i uznawać, że jeśli jakieś dokumenty zostały przesłane to wyczerpuje to w całości 

obowiązek Zamawiającego do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p.”. 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0268_0270.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0268_0270.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1169.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0037  38.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_0037  38.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0268_0270.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0268_0270.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0846.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0213_0214_0215.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0213_0214_0215.pdf
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VII. Czy przesłanie w wyniku wezwania zamawiającego również innych dokumentów niż te co do 

których wykonawca był wzywany, wyczerpuje tym samym możliwość ponownego wezwania 

wykonawcy do uzupełnienia ? 

 

Przedmiotem sporu w odwołaniu była kwestia, czy wykonawca który „prześle w wyniku wezwania 

Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów ofertowych, również inne dokumenty niż te co do których był 

wzywany, wyczerpuje tym samym możliwość ponownego wezwania go przez Zamawiającego do usunięcia 

braków w ofercie w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. i to nie tylko tych dokumentów przesłanych, ale także i 

innych, które nie wchodziły w zakres wezwania.”.  

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (zob. wyrok z dnia 20 lutego 2015 r., KIO 213/15, KIO 214/15, KIO 

215/15) wykładnia celowościowa art. 26 ust. 3 Pzp „przemawia za tym, aby hipotezą tej normy prawnej 

objąć każdą sytuację, która powoduje, że wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu - niezależnie od źródła i przyczyn niewykazania spełnienia warunków.  

 

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: 

1. „(…) przepis art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. formułuje po stronie Zamawiającego bezwzględny, 

obligatoryjny obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, niezależnie od trybu, w 

jakim toczy się postępowanie oraz od szans wykonawcy na uzyskanie zamówienia, a wyjątkiem jest 

jedynie sytuacja, w której mimo uzupełnienia dokumentów istniałby obowiązek odrzucenia oferty lub 

unieważnienia postępowania.”. 

2. „(…) samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę, co do zasady należy uznać za 

niedopuszczalne i prawnie nieskuteczne.”. 

3. „W wyroku z 27 października 2011 r. (KIO 2209/11) Izba stwierdziła, że inicjatywa w materii 

uzupełniania dokumentów znajduje się całkowicie w rękach zamawiającego z art. 26 ust. 3 P.z.p. 

wynika, że uzupełnienie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. może 

nastąpić wyłącznie na wezwanie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. Podobne 

stanowisko zajęła Izba w wyroku o sygn. KIO 510/11 z dnia 25 marca 2011 r. gdzie stwierdziła, że 

braki dokumentów i oświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, co do zasady podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., Ponieważ 

wykonawca formalnie nie był wzywany do uzupełnienia dokumentów, lecz przedłożył je samodzielnie, 

zatem nie została wyczerpana procedura określona w tym przepisie.”. 

4. „(…) każdy przekazany Zamawiającemu przez wykonawcę dokument, poza lub ponad wezwanie 

należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno zakres wezwania lub jego brak, zakres 

przesłanych dokumentów oraz fakt, czy w sytuacji ponownego wezwania wykonawca będzie miał 

możliwość ponownego przesłania dokumentu w żądanej formie. Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy 

Zamawiający będzie zobowiązany przyjąć ze skutkiem prawnym przesłany mu bez wezwania 

dokument, gdyż może zaistnieć sytuacja, że wykonawca takiego drugiego dokumentu ponownie nie 

będzie mógł przesłać, np. może to dotyczyć dokumentów składanych w formie pisemnej, a nie kopii.  

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0213_0214_0215.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0213_0214_0215.pdf
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5. „(…) dokumenty lub oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p. winny być uzupełniane tylko 

po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. Natomiast przesłane 

ewentualnie Zamawiającemu przez wykonawcę bez wezwania dokumenty winny być ocenione przez 

pryzmat zasady z art. 26 ust. 3 P.z.p., treści samego wezwania, a także ww. uwarunkowań.”. 

6. „Jednakże niezależnie od sytuacji i kontekstu przesłanych dokumentów nie do pogodzenia z zasadą 

wzywania wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. jest sytuacja, kiedy wykonawca przesyła (być 

może i omyłkowo) tylko jeden lub jakąś część dokumentów, o które w normalnym trybie byłby 

wzywany, a Zamawiający uznaje, że takim przekazaniem wykonawca wyczerpał w całości prawo do 

wezwania i możliwości naprawienia złożonej oferty.”. 

7. „(…) jeśli ze złożonych w wyniku samodzielnego uzupełnienia dokumentów wynika, że wykonawca 

nie przesłał dokumentu, o który winien być wezwany, to Zamawiający w myśl zasad wzywania z art. 

26 ust. 3 P.z.p. jest zobligowany takie wezwanie do wykonawcy wystosować. Zamawiający nie może 

„czyhać” na błąd wykonawcy polegający na przesyłaniu jakiegoś dokumentu bez wyraźnego 

wezwania Zamawiającego i uznawać, że jeśli jakieś dokumenty zostały przesłane to wyczerpuje to w 

całości obowiązek Zamawiającego do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p.”. 

 

VIII. Forma składanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 

pełnomocnictw. 

 

Obowiązkiem wykonawcy wezwanego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, jest złożenie w wyznaczonym 

terminie wymaganego dokumentu, co do treści oraz form, w jakich dokumenty te mają zostać złożone. 

Dokumenty 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 rozporządzenia10). W wyroku z dnia 15 maja 2015 r., KIO 918/15 Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że „zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty, o których 

mowa w rozporządzeniu, a więc m.in. dokumenty z art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych „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.”. 

Odwołujący na wezwanie Zamawiającego powinien złożyć dokumenty w takiej właśnie formie, zgodnej z 

rozporządzeniem. Skoro Odwołujący w terminie nie złożył dokumentów w formie przewidzianej 

rozporządzeniem (przed upływem terminu wysłał dokumenty „zwykłą” pocztą elektroniczną - bez 

opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu),  

Zamawiający słusznie odrzucił ofertę Odwołującego, a zatem nie doszło do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 

                                                 
10 Rozporządzenie 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). 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_0918.pdf
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w zw. z art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Nie doszło również do naruszenia art. 27 ust. 1-3 w 

związku z art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - poprzez, jak Odwołujący twierdził, niezasadne 

uznanie, że w świetle obowiązujących przepisów prawa niedopuszczalne jest przekazywanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień i informacji drogą elektroniczną. Dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych stanowią osobną kategorię dokumentów, pod względem wymaganej formy 

różną od dokumentów, o których mowa w art. 27 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, i obowiązują 

względem nich przepisy § 7 przywołanego rozporządzenia (zob. wyrok Sądu Okręgowego w K. wyrokiem 

z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt: II Ca 675/14).”. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).  

 

Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia dotyczy dwóch sytuacji. Pierwsza, odnosi się do poświadczania za 

zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących jednego z wykonawców wspólnie ubiegających o 

udzielenie zamówienia. Druga odnosi się do poświadczenia dokumentów dotyczących innych podmiotów, 

na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, (podmiotu 

trzeciego).  

 

W przypadku sytuacji określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia zasada dotycząca poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wydaje się prosta. W każdym z tych przypadków poświadczenia dokonuje 

wyłącznie ta osoba, której dokument dotyczy. Jeżeli dokument dotyczy wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia dokonuje wyłącznie ten wykonawca, a w 

przypadku dokumentów dotyczących podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, poświadczenia dokonuje wyłącznie ten podmiot. Wskazuje na to wprost 

użyte dwukrotnie przez ustawodawcę w § 7 ust. 2 rozporządzenia sformułowanie „odpowiednio” (zob. 

wyrok z dnia 5 listopada 2013 r., KIO 2483/13).  

 

W wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r., KIO 1779/13, Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem 

wyrażonym w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., KIO 262/13, gdzie stwierdzono, że „z brzmienia § 6 

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

form, w jakich te dokumenty mogą być składane, nie wynika, że dokumentów tych nie może poświadczyć 

wykonawca. (...) Regulacja § 6 ust. 2 rozporządzenia została niewątpliwie wprowadzona w wyniku sporów 

powstałych na gruncie poprzedniego rozporządzenia dotyczących tego, czy poszczególni wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tzw. konsorcjanci, mogą samodzielnie poświadczać 

dotyczące ich dokumenty, czy też może to robić wyłącznie „wykonawca”, czyli w tym przypadku 

pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwany też liderem). 

Jednak sama treść § 6 ust. 2 jest niejasna, gdyż przepis ten na wstępie odwołuje się do „wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” oraz „podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3” 

rozporządzenia, czyli tzw. podmiotów trzecich, lecz w dyspozycji wskazuje już na: „odpowiednio 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8396
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8396
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:part=a26u2%28b%29&full=1
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_2483.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_1779.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2013_0262.pdf
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wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 

podmioty”. Pojęcie wykonawcy zostało zdefiniowane w art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli 

jest to ten podmiot, który złożył ofertę. Tym samym określenie „te podmioty” powinno dotyczyć zarówno 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów), jak i podmiotów 

trzecich. A zatem dokumenty dotyczące konsorcjanta może poświadczyć zarówno konsorcjant, jak i 

pełnomocnik (lider konsorcjum), a dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego - ten podmiot trzeci oraz sam 

wykonawca”. Krajowa Izba Odwoławcza nie stwierdziła również, że „z brzmienia § 6 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 

1817) w odróżnieniu do obecnej treści przepisu § 7 ust. 2 rozporządzenia można by wywodzić rożne 

wnioski, co do dopuszczalności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez 

wykonawcę wraz z ofertą, dotyczących podmiotów trzecich. Wbrew obawom zamawiającego, wykonawca, 

który składa swoją ofertę, będzie uprawniony zawsze do poświadczania odpisów dokumentów, dla których 

dopuszczalna jest taka forma, a podmiot trzeci jedynie w odniesieniu do dokumentów go dotyczących”. 

Wyrok KIO 262/13 zapadł wprawdzie na gruncie § 6 ust. 2 obowiązującego do dnia 19 lutego 2013 r. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 

226, poz. 1817), to jednak pozostaje aktualny na gruncie obowiązującego rozporządzenia11. 

 

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. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również 

w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym 

zamówienie jest udzielane. Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego. 

 

Przepisy rozporządzenia nie obejmują natomiast pisemnego zobowiązania innych podmiotów, o którym 

mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, w sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

tych podmiotów, które wykonawca składa w formie pisemnej. 

 

Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia pisemności, z tego też względu zastosowanie 

znajdują w tej materii przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 78 § 1 zdanie pierwsze k.c. do 

zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Wymóg własnoręczności podpisu, a tym samym 

zachowania formy pisemnej, nie zostaje spełniony w przypadku przedłożenia kopii dokumentu, nawet gdy 

kopia ta zawiera poświadczenie za zgodność z oryginałem udzielone przez pełnomocnika. O ocenie takiej 

                                                 
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). 
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przesądza nie tyle fakt, że jest to kopia, gdyż nie ta okoliczność ma znaczenie w perspektywie warunków 

zachowania formy pisemnej, ale to, że nie widnieje na niej własnoręczny podpis. W wyroku z dnia 24 

sierpnia 2009 r., I PK 58/09 Sąd Najwyższy uznał, że „Każda bowiem kopia dokumentu (kserokopia, faks) 

spełnia warunek zachowania formy pisemnej, jeżeli jest własnoręcznie podpisana. Formy tej natomiast nie 

zachowuje dokument własnoręcznie sporządzony przez składającego oświadczenie woli, jeżeli nie 

zostanie przez niego podpisany. Podstawową cechą podpisu własnoręcznego jest jego oryginalność w tym 

znaczeniu, że tylko taki podpis daje możliwość zidentyfikowania jego autora (potwierdzenia pochodzenia). 

Wymaganie zachowania podpisu własnoręcznego nie jest więc dochowane, gdy nie jest to znak 

oryginalny, a jedynie odtworzony za pomocą kalki, kserokopiarki, skanera, faksu itp. (por. np S. Rudnicki 

(w:) Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 2004 - tezy do art. 78; K. Górska: Zachowanie zwykłej 

formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007)”.  

 

Jeżeli wykonawca złożył dokument zawierający jedynie mechanicznie odtworzony podpis (kopię 

dokumentu). Opatrzenie takiego dokumentu poświadczeniem za zgodność z oryginałem dokonanym przez 

upoważnionego do tego pełnomocnika nie oznacza, że tak odtworzony podpis posiada cechy podpisu 

własnoręcznego, ponieważ nadal nie jest to podpis oryginalny. Tożsame stanowisko zostało wyrażone w 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (zob. wyroki: z dnia 14 października 2014 r., KIO 2043/14, z dnia 

8 czerwca 2011 r. KIO 1106/11 i KIO 1111/11, z dnia 18 marca 2011 r., KIO/447/11, KIO/449/11 i 

KIO/452/11). 

 

IX. Dla zachowania formy ważne są ustanowione w postępowaniu zasady i terminy składania 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, na wezwanie zamawiającego. 

 

W wyroku z dnia 11 września 2014 r., KIO 1780/14 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do formy 

składanych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 zwróciła uwagę, że „Dokument składany w ramach 

uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 nie jest oświadczeniem wykonawcy, stanowi on dokument 

składany na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu postępowania, o którym mowa w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Do tego dokumentu 

stosuje się zatem ogólne reguły dotyczące oferty i dokumentów składanych w postępowaniu. Dla 

zachowania formy nie bez znaczenia są także ustanowione w konkretnym postępowaniu - w wezwaniu 

kierowanym do wykonawcy - reguły i terminy uzupełnienia dokumentu na wezwanie Zamawiającego. 

 W pierwszym rzędzie należy zatem poddać analizie treść wezwania, jakie w konkretnej sytuacji kieruje 

Zamawiający do wykonawcy, ono to bowiem wskazuje w jakim terminie należy złożyć dokument w 

wymaganej formie.  

 

Ponadto, należy uznać uzupełnienie za skuteczne, jeśli Zamawiający zdecyduje się na złagodzenie formy 

wymaganej treścią § 7 ust. 1 powołanego Rozporządzenia, poprzestając, przykładowo na przesłaniu w 

oznaczonym terminie jedynie faksu lub przesyłki pocztą elektroniczną, albo wskaże, że zadowoli się 

przesłaniem w oznaczonym terminie faksu lub poczty elektronicznej zawierającej stosowne uzupełnienie, 

przy potwierdzeniu w określonym czasie tych dokumentów w postaci pisemnej (w oryginale lub kopii 

http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20PK%2058-09-1.pdf
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20PK%2058-09-1.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_2043.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1106_1111.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_1106_1111.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0447_0449_0452.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2011_0447_0449_0452.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_1780.pdf
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potwierdzonej za zgodność z oryginałem), a wykonawca zastosuje się do tak określonego wezwania. Nie 

sposób podzielić stanowiska, że wezwanie, w części, w jakiej wskazuje na uzupełnienie w łagodniejszej 

(przykładowo, dopuszczonej w art. 27 ust. 2 ustawy formie elektronicznej lub faksowej) nie jest skuteczne, 

z uwagi na niezachowanie wymaganej treścią § 7 ust. 1 powołanego Rozporządzenia formy. Jeśli w 

konkretnym postępowaniu Zamawiający, kierując się zasadą szybkości i efektywności komunikacji, 

przykładowo, uwzględniając, że w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy ulokowani w pewnej 

odległości od jego siedziby a nawet spoza kraju, dla których fizyczne dostarczenie w określonym terminie 

dokumentu w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem może być kłopotliwe, wprowadzi 

możliwość uzupełnienia dokumentów w postaci bardziej życzliwej, tj. w formie faksu lub skanu dokumentu 

przesyłanego pocztą elektroniczną, to nie sposób powyższego lekceważyć i uznawać, że w tej mierze 

wezwanie nie wywołuje żadnych skutków. Każdorazowo zatem szczegółowej analizy wymaga treść 

wezwania do uzupełnienia dokumentów, ono to bowiem wskazuje zarówno formę jak i termin uzupełn ienia 

dokumentów oraz ścieżkę czynności prowadzącą do skutecznego uzupełnienia dokumentów.”. 

 

X. Konsekwencje złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp po upływie wyznaczonego terminu lub w niewłaściwej formie. 

 

Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu wymaganych w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Jednocześnie 

zamawiający wskazał, że dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 13.02.2012, dodając że 

niedostarczenie ww. dokumentu w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.  

 

Odwołujący w dniu 13 lutego 2012 r. przesłał Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mailem) pismo z 

dnia 13 lutego 2012 r. wraz z załącznikami („Wykaz wykonanych dostaw”, „Referencje” (z dnia 24 kwietnia 

2009 r.), referencje z dnia 2 lutego 2012 r. „Protokół odbioru sprzętu i instalacji”). Dokumenty potwierdzone 

za zgodność z oryginałem wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16 lutego 2012 r. 

  

W dniu 17 lutego 2012 r. Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

2 pkt 4 ustawy P.z.p. a tym samym odrzucił jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., 

uznając, że nie spełnił on warunków udziału w postępowaniu, gdyż w odpowiedzi na wezwanie do 

uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. nie uzupełnił w terminie wymaganych 

dokumentów w odpowiedniej formie. Kopie przesłanych dokumentów (drogą elektroniczną) nie zostały 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę i nie były opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Mając na uwadze 

powyższe Izba zważyła co następuje: 

  

Izba stwierdziła, że dokumenty przekazano z uchybieniem terminu. W terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, a więc w terminie do dnia 13 lutego 2012 r., Odwołujący przekazał Zamawiającemu 

jedynie kopie dokumentów, które nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Dokumenty te przesłano bowiem za pomocą „zwykłego” e-maila, do którego dołączono skany 
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dokumentów, które stanowią w istocie kopie dokumentów. Tymczasem kopia dokumentu aby mogła być 

uznana za kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, musi być opatrzona własnoręcznym, 

oryginalnym podpisem wykonawcy. Zgodnie z art. 27 ustawy P.z.p., 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. Powyższą 

zasadę potwierdził Zamawiający w rozdziale VI SIWZ „Informacje o sposobie porozumiewania się 

Zamawiającego z wykonawcami (...)” pkt 1 postanowieniem, iż „wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, droga 

elektroniczną oraz za pomocą faksu. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą 

faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania kierowanego Zamawiającego 

przekazywane w formie pisemnej należy kierować na adres (...)”. Niemniej jednak dopuszczenie przez 

Zamawiającego do kontaktów, a więc porozumiewania się z Zamawiającym, formy innej, niż pisemna nie 

deroguje naczelnej zasady, że dokumenty składane wraz z ofertą muszą mieć formę pisemną. W 

niniejszym stanie faktycznym Zamawiający odniósł się do niej, stosowne postanowienia zamieszczając w 

rozdziale IX SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, pkt 8, w którym podał, iż „nie dopuszcza składania 

oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej”, a także iż „dokumenty dołączone do oferty 

- inne niż pełnomocnictwa - winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy”. 

 

(…) 

  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „forma dokumentów przedkładanych w celu potwierdzania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu została określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

art. 25 ust. 2 ustawy P.z.p. W myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 18171), zwanego dalej „rozporządzeniem w 

sprawie dokumentów”, ‘dokumenty 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” (w aktualnym stanie prawnym zgodnie z § 7 ust. 1 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 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.”). Rozporządzenie w sprawie dokumentów jednoznacznie więc wskazuje, iż dokumenty i 

oświadczenia w nim wymienione należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę albo też opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
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za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść zdania pierwszego tego przepisu została 

powtórzona przez Zamawiającego w treści SIWZ, jednak z wyraźnym zastrzeżeniem, iż nie dopuszcza on 

składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. Zamawiający podnosił bowiem na 

rozprawie, iż nie ma on możliwości odczytania podpisu elektronicznego. Odwołujący zobowiązany więc był 

przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, w wyniku uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., w 

oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wymogu tego nie spełnia „zwykły” e-mail, 

gdyż nie jest opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jako taki („zwykły” e-mail) nie jest równoważny formie pisemnej, za równoważną - zgodnie z 

rozporządzeniem - może być uznana jedynie wiadomość e-mailowa opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jednak forma ta w tym 

konkretnym postępowaniu została wyłączona, a "brak zgody zamawiającego na elektroniczną postać 

oferty, będzie równoznaczny z odmową przyjęcia opatrywanych podpisem elektronicznym kopii 

dokumentów, których rozporządzenie dotyczy” (W. Dzierżanowski, Dokumenty w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego, Warszawa 2009, s. 17). 

  

Tak więc uzupełniane dokumenty Odwołujący powinien był złożyć w wyznaczonym terminie w formie 

oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

dokumentów oraz treścią SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. termin, w którym należy złożyć 

żądane dokumenty, określa Zamawiający w wezwaniu do ich uzupełnienia. Tak więc Odwołujący powinien 

doręczyć Zamawiającemu żądane dokumenty w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem do dnia 13 lutego 2012 r. Tymczasem oryginał wpłynął do Zamawiającego dopiero w dniu 16 

lutego 2012 r., a więc z uchybieniem terminu. Dlatego też Izba uznała, iż zarzuty odwołania nie 

potwierdziły się. Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. i k.c., 

wskazywanych przez Odwołującego w treści odwołania. 

 

Zob. wyrok z dnia 5 marca 2012 r., KIO 369/12 

 
 

Poniżej link do komentarza dotyczącego wezwania na podstawie obowiązującego art. 26 ust. 3 Pzp 

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie: 

 

„Wezwanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie” >>> 

 
 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2012_0369.pdf
http://blogprzetargi.pl/files/6414/5065/9908/Komentarz_-_Uzupelnianie_oswiadczen_dokumentow_i_pelnomocnictw_-_art._26_ust._3_Pzp.pdf
http://blogprzetargi.pl/files/6414/5065/9908/Komentarz_-_Uzupelnianie_oswiadczen_dokumentow_i_pelnomocnictw_-_art._26_ust._3_Pzp.pdf
http://blogprzetargi.pl/files/6414/5065/9908/Komentarz_-_Uzupelnianie_oswiadczen_dokumentow_i_pelnomocnictw_-_art._26_ust._3_Pzp.pdf
http://blogprzetargi.pl/files/6414/5065/9908/Komentarz_-_Uzupelnianie_oswiadczen_dokumentow_i_pelnomocnictw_-_art._26_ust._3_Pzp.pdf
http://blogprzetargi.pl/files/6414/5065/9908/Komentarz_-_Uzupelnianie_oswiadczen_dokumentow_i_pelnomocnictw_-_art._26_ust._3_Pzp.pdf
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Zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia - w projekcie nowelizacji Pzp 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 nowelizacji jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności cena lub koszt całkowity oferty będą niższe o co najmniej 30% od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen lub 

kosztów wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie obowiązany 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu. 

 

Istotnymi częściami składowymi zaoferowanej cena lub kosztu mogą być cena jednostkowa lub ceny 

jednostkowe podane przez wykonawcę w złożonej ofercie, w przypadku, gdy opis sposobu 

obliczenia ceny oparto na cenach jednostkowych, a udział danej ceny jednostkowej lub określonych 

cen jednostkowych w kalkulacji ceny będzie znaczący (mogący mieć istotny wpływ na wielkość 

oferowanej ceny). Istotnymi częściami składowymi zaoferowanego kosztu będą koszty cyklu życia 

(koszty odnoszące się do wszelkich możliwych kolejnych lub powiązanych faz istnienia przedmiotu 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, m. in. koszty badania, rozwoju, projektowania 

przemysłowego, testowania, produkcji, transportu, używania, naprawy, modernizacji, zmiany, 

utrzymania przez okres istnienia, logistyki, szkolenia, zużycia, wyburzenia, wycofania i 

usuwania.  

 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

wykonawcy. 

 

Zamawiający będzie mógł żądać wyjaśnień dotyczących: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
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na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wyliczenia wynikającego z przepisów prawa pracy, w szczególności o minimalnym 

wynagrodzeniu, i przepisów zabezpieczenia społecznego, obowiązujących w miejscu, w 

którym realizowane jest zamówienie; 

4) wyliczenia wynikającego z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

Wykonawca będzie mógł w wyjaśnieniach podać inne niż żądał zamawiający obiektywne czynniki 

oraz złożyć inne niż żądał zamawiający dowody potwierdzające, że zaoferowana cena lub koszt 

oferty, lub ich istotne części składowe nie powinny już budzić wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. W złożonych wyjaśnieniach wykonawca 

może powoływać się na udzielone rabaty, posiadanie wyrobów budowlanych nabytych na 

szczególnie korzystnych warunkach, zmechanizowanie i usprzętowienie, które pozwalają na 

obniżenie kosztów pracy ludzkiej, jej ulepszenie i przyspieszenie, a także strukturę pracowników 

planowanych przez niego do zatrudnienia.  

 

Ustawodawca wymaga, by zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Na potwierdzenie złożonych wyjaśnień 

wykonawca powinien zatem złożyć dowody. Zaistnienie po stronie wykonawcy obiektywnych 

czynników wpływających na wyliczenia ceny lub kosztu powinno być udowodnione. Wykonawca, 

który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien złożyć dowody wskazujące, co 

spowodowało wyliczenie ceny lub kosztu w ofercie wykonawcy. Ocena złożonych przez wykonawcę 

wyjaśnień oraz dowodów stanowi podstawę do uznania bądź nie, że zaoferowana cena lub koszt, lub 

ich istotne części składowe, nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego. 

 

Zamawiający będzie odrzucać ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami będzie potwierdzać, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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Ponieważ decyzja o odrzuceniu oferty musi być poprzedzona zwróceniem się do wykonawcy o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny lub kosztu, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp może nastąpić 

tylko po uzyskaniu wyjaśnień i dowodów od wykonawcy i dokonaniu oceny tych wyjaśnień i 

dowodów (art. 90 ust. 3 Pzp). Wykonawca jest obowiązany złożyć wyjaśnienia, które w sposób nie 

budzący wątpliwości pozwolą na ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku IV Ca 1299/09 Sądu 

Okręgowego w Warszawie („Wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i winny 

zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do 

prawidłowej jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych oświadczeniach 

wykonawcy, gdyż art. 90 ust. 3 ustawy mówi o dowodach na ich potwierdzenie. Ciężar dowodu, że 

cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy składającym ofertę, a nie na zamawiającym, 

który w dodatku nie musi „podpowiadać " wykonawcy dlaczego uważa cenę za zbyt niską.”.). 

 

W wyroku z dnia 17 marca 2009 r., KIO/UZP 262/09, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła 

stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 r., V Ca 

2214/06, „że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie 

jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych: przekonujących, że 

zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Uwzględniając powyższe, skład orzekający 

Izby uznał, że zdawkowe, ogólne i uniwersalnej wręcz natury wyjaśnienia odwołującego 

potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co 

obligowało zamawiającego do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp. Należy bowiem uznać, że wszczęcie przez zamawiającego procedury wyjaśniającej 

niezakwestionowane w terminie przez odwołującego) ustanawia domniemanie prawne zaoferowania 

przez wzywanego do złożenia wyjaśnień wykonawcę ceny rażąco niskiej”. 

 

Zamawiający nie ma obowiązku zawiadomienia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o 

wezwaniu jednego lub wielu z nich do ustalenia, czy cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego. 
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Ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia musi nastąpić 

przed wyborem najkorzystniejszej oferty.  

 

Przepisy Pzp nie przewidują możliwości odwołania złożonych wyjaśnień. Odwołanie złożonych 

wyjaśnień będzie uznane za niedopuszczalne prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o 

odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu 

udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie 

udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej 

 

Należy zauważyć, że na podstawie art. 90 ust. 1, w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, 

lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zawsze będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących zaoferowanej ceny lub koszt, lub ich istotnych części składowych. 

 

Jeżeli natomiast cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej 

cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający będzie obowiązany zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (a także ich istotnych 

części składowych). 

 

W opinii „Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych” Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że „Określony 

w art. 90 ust. 1 Pzp próg ,,30%’’ stanowi jedynie przykładowy, ale jednocześnie maksymalny limit 

wartości, który może być odpowiednio obniżony przez zamawiającego, w zależności od okoliczności 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o 10% od 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, w okolicznościach 

związanych z konkretnym zamówieniem, zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do 
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę.”. Dokonując interpretacji art. 

90 ust. 1 Pzp, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę cel, jakiemu służy ten przepis - 

niedopuszczeniu do wyboru oferty z ceną lub kosztem, lub ich istotnymi częściami składowymi 

rażąco niskimi w stosunku do przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji może doprowadzić do 

możliwości nie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, przy uwzględnieniu specyfiki oraz 

warunków wykonania przedmiotu zamówienia („Ofertę z rażąco niską ceną uznaje się ofertę z ceną 

niewiarygodną i nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień” (tak w 

wyroku z dnia 7 kwietnia 2014 r., KIO 523/14)).  

 

W art. 90 ust. 1 Pzp ustawodawca w art. 90 ust. 1 Pzp posługuje się pojęciami „cena oferty”, „koszt” 

oraz „cen wszystkich złożonych ofert”. Powstaje zatem wątpliwość, czy pojęcie „cena oferty” 

oznacza cenę oferty podaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym, czy też cenę oferty ustaloną 

w toku badania ofert, po poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp 

(oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty). W 

opinii „Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych” Urząd Zamówień Publicznych stwierdza, że „(…) zaistnienie 

wątpliwości po stronie zamawiającego stanowi podstawową okoliczność uruchamiającą procedurę 

żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, należy zaznaczyć, że bez 

względu na brak zaistnienia okoliczności przykładowo wymienionych w art. 90 ust. 1 Pzp, w razie 

wystąpienia wątpliwości odnośnie wartości zaoferowanej przez wykonawcę ceny, zamawiający jest 

zawsze uprawniony wezwać tego wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień”. Można zatem 

przyjąć, że co do zasady badaniu w zakresie rażąco niskiej ceny podlega cena określona przez 

wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 

W sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę, a opis sposobu obliczenia ceny oferty powoduje, że już po 

otwarciu ofert zamawiający może stwierdzić, że w ofercie nie występują omyłki, o których mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp i cena podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym nie ulegnie 

zmianie, zamawiający, w celu ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, będzie kierować się ceną podaną w formularzu ofertowym (np. w 

przypadku zamówienia na roboty budowlane, gdy zamawiający przyjął ryczałtową formę 

wynagrodzenia ryczałtowego). W takim przypadku, jeżeli cena oferty będzie niższa o co najmniej 
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30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający będzie obowiązany 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny.  

 

Jeżeli natomiast opis sposobu obliczenia ceny będzie wymagać ustalenia w toku badania ofert, czy 

oferta nie zawiera omyłek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp (np. w przypadku 

zamówienia na roboty budowlane, gdy zamawiający przyjął formę wynagrodzenia kosztorysowego), 

powstaje wątpliwość, czy zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, powinien zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny podanej przez 

wykonawcę w złożonej ofercie, czy ceny ustalonej przez zamawiającego po poprawieniu omyłek, o 

których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp.  

 

Należy zauważyć, że poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp jest 

obowiązkiem zamawiającego. W takim przypadku może wystąpić sytuacja, gdy cena oferty podana 

w formularzu ofertowym (podczas otwarcia ofert) nie będzie niższa o co najmniej 30% od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, a po poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp, będzie niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. 

 

Przepis art. 90 ust. 1 Pzp nie można interpretować w sposób zakładający nieracjonalność 

ustawodawcy (wykładnia ad absurdum). W takim przypadku nie sposób przyjąć, że zamawiający nie 

będzie obowiązany zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu. Przepis art. 90 ust. 1 Pzp nie określa bowiem momentu, w którym 

zamawiający dokonuje ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt lub ich istotne 

części składowe w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jak słusznie stwierdza Urząd Zamówień 

Publicznych w opinii „Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, że „Wystąpienie przez zamawiającego z 

wezwaniem do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić „w 

szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”. Sformułowanie „w szczególności” należy rozumieć 

jako przykład sytuacji, w której zamawiający powinien mieć, zdaniem ustawodawcy, wątpliwości co 

do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w zamian za oferowaną cenę.”. 
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Zamawiający może badać ceny jednostkowe, które mogą mieć również cechy samodzielnych 

cen za wykonanie poszczególnych świadczeń składających się na złożone zamówienie 

 

Ponieważ celem art. 90 ust. 1 Pzp jest niedopuszczenie do wyboru oferty z ceną lub kosztem, lub ich 

istotnymi częściami składowymi rażąco niskimi w stosunku do przedmiotu zamówienia, a tym 

samym do wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy ceną 

lub kosztem, lub ich istotnymi częściami składowymi rażąco niskimi w stosunku do przedmiotu 

zamówienia może również badać ceny jednostkowe, które mogą mieć również cechy samodzielnych 

cen za wykonanie poszczególnych świadczeń składających się na złożone zamówienie i w takim 

przypadku ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, mogą być rozpatrywane w kategorii rażąco 

niskiej ceny w odniesieniu do danego elementu zamówienia. W wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 r., 

KIO 1734/12, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „(…) jak wynika ze wskazanych powyżej 

regulacji oraz treści formularza w pakiecie nr 18, podstawą płatności będzie de facto cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę dla każdego elementu (filtra) dostawy ujętego w 

formularzu - tabeli dla pakietu nr 18, a to oznacza, że poszczególne dostawy w ramach pakietu nr 18 

należy traktować samodzielnie, a cenę za wykonanie danej dostawy, jako cenę za odrębną część 

zamówienia - elementu w tym pakiecie. Izba zwraca uwagę, że zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, w tym projektem umowy oraz ofertą wykonawcy, obowiązującą formą 

wynagrodzenia będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie cen jednostkowych 

wyszczególnionych w formularzu cenowym oraz ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych 

filtrów z danego pakietu. Z powyższego wynika, że w tym postępowaniu o zamówienie publiczne 

ceny jednostkowe w pakiecie nr 18 nie są wielkościami o wewnętrznym, technicznym znaczeniu, 

które miałyby, co najwyżej zobrazować sposób kalkulacji ceny za wykonanie zamówienia, albo 

służyć jedynie prezentacji elementów, jakie składają się na cenę za wykonanie zamówienia, ale są to 

ceny rzeczywiste - do zapłaty. Powyższe wskazuje, że ceną za wykonanie zamówienia nie będzie 

wyłącznie łączna cena podana w ofercie za wykonanie dostawy w pakiecie nr 18 w ilościach 

wymaganych i wskazanych w formularzu, ale cena za dostawę rzeczywiście wykonaną. W tych 

okolicznościach należy uznać, że ceny jednostkowe mają, zatem cechy samodzielnych cen za 

wykonanie poszczególnych dostaw składających się na złożone zamówienie. Wobec powyższego, 

ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, mogą być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w 

odniesieniu do danego elementu dostawy. Izba stwierdza również, że kwestionowana w odwołaniu 
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cena jednostkowa (0,03 zł) w ofercie S. pod poz. 3 w pakiecie nr 18 - zasadnie wywołała 

wątpliwości Odwołującego, albowiem z porównania cen stosowanych przez tego wykonawcę - na co 

wskazał Odwołujący - wynika, że oferta cenowa S. za produkt - filtr antybakteryjno-wirusowy, 

elektrostatyczny dla dorosłych - jest w niektórych przypadkach zaniżona aż o 120 razy. Tym samym 

wykonawca S. powinien zostać wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementu dostawy 

przedstawionego w ofercie w kwestionowanym zakresie na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p., w 

celu ustalenia, czy cena za ten produkt nie ma charakteru rażąco niskiej.”. Stanowisko wyrażone w 

wyroku KIO 1734/12 zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 15 

listopada 2012 r., V Ga 106/12. 

 

W wyroku KIO 1844/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, iż pojęcie rażąco niskiej 

ceny nie zostało w Pzp zdefiniowane i stanowi ono pojęcie subiektywne, które należy odnosić do 

danego przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę przyjmuje się ofertę, której cena jest 

nierealna, odbiega od rzeczywistej wartości zamówienia i wskazuje na fakt wykonania zamówienia 

poniżej jego kosztów. Badanie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny powinno być 

zindywidualizowane, zależne od realiów danego postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza nie 

zgodziła się ze stanowiskiem odwołującego, iż badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny może 

podlegać wyłącznie cena za cały przedmiot zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że wprawdzie, w postępowaniu kryterium oceny ofert stanowi cena całkowita obliczona 

zgodnie z formularzem ofertowym, jednak kalkulacja ceny za całość zamówienia była dokonywana 

przez wykonawców jedynie na użytek porównania ofert. „Jak przyznał sam odwołujący, przedmiot 

zamówienia nie jest usługą, w ramach której ilości poszczególnych rodzajów prac określonych przez 

zamawiającego w kosztorysie będą stałe i nie będą ulegać zmianie. Z tego względu zamawiający 

przewidział, iż wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy według określonych w ofercie cen 

jednostkowych (…). Zgodnie z postanowieniami specyfikacji, ceny jednostkowe powinny 

uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (…). Z uwagi na to, że to ceny 

jednostkowe będą stanowiły podstawę do obliczenia ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy, 

każda z tych cen powinna była zostać obliczona w sposób realny, rynkowy.”. W tej sytuacji Krajowa 

Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że analizowanie zaoferowanych w przedmiotowym 

postępowaniu cen jednostkowych pod kątem rażąco niskiej ceny jest w pełni uprawnione. W ocenie 

Krajowej Izby Odwoławczej, zaoferowane przez odwołującego ceny jednostkowe mogły budzić 

uzasadnione wątpliwości zamawiającego i zasadnie stały się podstawą do wezwania odwołującego 

do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę. Za prawidłowy Krajowa Izba 
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Odwoławcza uznała również sposób, w jaki zamawiający dokonał wezwania. Zamawiający w 

wezwaniu w sposób nie budzący wątpliwości wskazał wykonawcy, w jakim zakresie oczekuje 

wyjaśnień i jakie elementy powinna zawierać przedstawiona kalkulacja. W wyjaśnieniach 

wykonawca (odwołujący) nie wykazał realności zaoferowanych cen jednostkowych 

kwestionowanych przez zamawiającego, a wskazane przez niego w wyjaśnieniach okoliczności nie 

uzasadniają określenia cen na poziomie 1,05 zł. Wyjaśnienia złożone przez odwołującego w żaden 

sposób nie uzasadniały wyceny wykonania 1 km pasa płużenia, 1 km pasa posypywania chlorkiem 

sodu w trakcie płużenia, 1 km pasa posypywania mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia w 

trakcie płużenia czy 1 km pasa posypywania kruszywem na jedynie 1,05 zł. Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała, że przyjęcie, że możliwe jest wykonanie tych usług za cenę określoną przez 

odwołującego byłoby sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. Na nierealność oferowanych 

cen wskazuje wycena 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu w trakcie płużenia na 1,05 zł, podczas 

gdy 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu bez płużenia odwołujący wycenił na 949,49 zł. 

Analogicznie rysuje się sytuacja w przypadku wyceny 1 km pasa posypywania mieszanką chlorku 

sodu z chlorkiem wapnia (1,05 zł w trakcie płużenia i 3059,47 zł bez płużenia). W ocenie Izby, 

wyjaśnienia złożone przez odwołującego prowadzą do wniosku, iż odwołujący pozwolił sobie na 

zupełną dowolność w kształtowaniu cen jednostkowych przenosząc większość kosztów do pozycji 1 

i 2 Załącznika nr 1a do formularza oferty, tj. do pozycji, które będą najczęściej realizowane, co z 

uwagi na sposób dokonywania płatności w przedmiotowym zamówieniu nie może się ostać. 

 

Na uwagę zasługuje również stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku KIO 

437/13, iż „W orzecznictwie i doktrynie mających za przedmiot kwestie związane z pojęciem rażąco 

niskiej ceny podkreśla się, iż ceną rażąco niską jest cena nierealistyczna, a więc taka, która prowadzi 

do zachwiania ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron stosunku zobowiązaniowego. W 

ocenie Izby dokonana przez Zamawiającego ocena złożonych wyjaśnień była prawidłowa. Nie 

sposób bowiem założyć, iż jednostkowa cena nie pozwalająca nawet na pokrycie kosztów paliwa, 

przy szeregu dodatkowych i koniecznych elementów wchodzących w zakres świadczenia (materiały, 

czynności dezynfekcji, koszty stałe) nie może zostać uznana za rażąco niską.”. 

 

Do możliwości badania cen jednostkowych w ramach badania rażąco niskiej ceny odniosła się 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 343/15, stwierdzając, że „w dopuszczono możliwość 

badania cen jednostkowych, jeżeli wartości te stanowić będą samodzielną postawę rozliczania 

wynagrodzenia oraz oceniane są w sposób odrębny. Taki zaś system rozliczania i oceny przyjęty 
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został w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Automatyczne 

przyjmowanie, wyłącznie na podstawie kryterium arytmetycznego, że cena poniżej pewnego 

poziomu jest ceną rażąco niską, jest niedopuszczalne. Ocena, czy zaoferowana cena jest 

niewiarygodna, dokonywana jest w świetle złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, gdy w 

okolicznościach sprawy zachodziły podstawy do wszczęcia takiej procedury wyjaśniającej. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, jednoznacznie podkreślić należy, 

że w ocenie składu orzekającego Izby przedmiotowej sprawie, wystąpienie do wykonawcy w trybie 

art. 90 ust. 1 Pzp o wyjaśnienie elementów mających wpływ na wysokość ceny stanowi 

domniemanie, że zaproponowana w ofercie cena jednostkowa za pełnienie dyżuru nosi znamiona 

ceny rażąco niskiej. (…). W odrzuconej ofercie cena za godzinę wynosi 197 zł netto, natomiast 

zryczałtowana cena za godzinę dyżuru wynosi 25 zł netto. W ocenie Izby wykonawca w złożonych 

wyjaśnieniach nie przedstawił wiarygodnych okoliczności, które przemawiałyby za prawidłowością 

sporządzonej przez niego kalkulacji. Bez znaczenia w ocenie Izby pozostaje okoliczność, że czas 

pełnienia dyżurów stanowi jedynie 5,4% całego wymiaru usługi. Co prawda można zgodzić się z 

twierdzeniem, że tak niewielki procent zamówienia nie może zadecydować o rentowności dla całego 

kontraktu i co najmniej dziwnym byłoby wymaganie od wykonawców, aby tak skalkulowali 

poszczególne stawki, aby kwota ryczałtowa za dyżur pozwoliła im na osiągnięcie zysku z umowy. 

Tym niemniej, zwłaszcza w obliczu przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, jeżeli w 

przyszłej umowie przyjęto sposób rozliczenia przy użyciu stawek godzinowych za doradztwo i 

pełnienie dyżuru, to każda z podanych stawek winna odrębnie uwzględniać realia rynkowe i 

odzwierciedlać koszty rzeczywiście przez wykonawcę ponoszone, za które może żądać od 

Zamawiającego zapłaty. Miarą bowiem kontraktu będzie cena za usługi rzeczywiście wykonywane, 

bez względu na to w jakiej proporcji w odniesieniu do poszczególnych elementów kontraktu 

(odrębnie doradztwo i dyżur) usługi te będą przez Zamawiającego zlecane do wykonania. Izba w 

złożonych wyjaśnieniach i prezentowanej przez Odwołującego na rozprawie argumentacji nie 

znalazła podstaw, aby uznać, że kwota 25 zł netto za godzinę dyżuru specjalisty pokrywa 

rzeczywiste koszty tego dyżuru. Co więcej, nie można zapominać, iż stawka za pełnienie dyżuru 

stanowiła jedno z kryterium oceny ofert, w ramach ogólnego kryterium ceny. Wysokość tej stawki, 

wbrew twierdzeniom Odwołującego, mogła mieć znaczący wpływ na uzyskaną punktację, a tym 

samym mogła przełożyć się na większe szanse wykonawcy na uzyskanie kontraktu. (…). Choć nie 

można zgodzić się z twierdzeniami Zamawiającego, iż Odwołujący przyznał, że część kontraktu 

przypadająca na świadczenie dyżurów nie jest dla niego rentowna, to już ze złożonych wyjaśnień 

jednoznacznie wynika, że jedyny uwzględniony przez wykonawcę koszt odnosi się do 
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wynagrodzenia osoby pełniącej dyżur. Takie zaś skalkulowanie pozycji w ujęciu zapisów SIWZ, w 

ocenie składu orzekającego Izby, uznać należało za niewłaściwe. Wykonawca zobowiązany był do 

uwzględnienia wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich odrębnie dla stawki godzinowej i 

stawki za dyżur. Ponoszone więc koszty należało stosownie do zakresu ich występowania 

uwzględnić odrębnie dla każdej z wymienionych stawek. Nie można się w takim przypadku zgodzić, 

iż jedynym kosztem w przypadku dyżurów będzie koszt wynagrodzenia dla osoby przewidzianej do 

pełnienia dyżuru. A nawet gdyby przyjąć, że założenie to było słuszne, to wątpliwym wydaje się, aby 

specjalista na poziomie kwalifikacji i doświadczenia opisanego w SIWZ pełnił dyżur, na którym 

udzielał będzie porad prawnych za 25 zł netto za godzinę. Nawet jeżeli pełnienie dyżurów polegać 

ma na bezpośrednim udzielaniu porad, uzgadnianiu i parafowaniu dokumentów, udzielaniu 

wyjaśnień i konsultacji, to praca merytoryczna eksperta podczas takiego dyżuru nie różni się aż tak 

diametralnie od pracy tego samego eksperta podczas innych form świadczenia usług doradztwa 

prawnego, adekwatnego do charakteru czynności, aby możliwa była jej wycena na poziomie prawie 

10 krotnie niższym niż cena za stawkę godzinową usługi. (…). Ponadto, co słusznie zauważył 

Przystępujący, Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie tezy, że cena 25 zł netto 

jest ceną rynkową. Dopiero na rozprawie przed Izbą złożono informacje o wynikach postępowań, 

gdzie stawki za świadczenie pomocy prawnej wahały się na poziomie kilkudziesięciu złotych, ale w 

żadnym z tych postępowań cena nie osiągnęła tak niskiego poziomu. Jednocześnie dostrzeżenia 

wymaga, że Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty bazował na wyjaśnieniach i 

informacjach przedstawionych przez wykonawcę w toku postępowania przetargowego. Składanie 

materiału dowodowego dopiero w toku rozprawy uznać należy za spóźnione. Izba zobowiązana jest 

bowiem do oceny poprawności działania Zamawiającego, biorąc pod uwagę materiał, którym ten 

dysponował oceniając ofertę. Izba może ocenić i stwierdzić jedynie czy wyjaśnienia przedmiocie 

rażąco niskiej ceny były wystarczające, a ich ocena dokonana przez Zamawiającego prawidłowa. 

Instytucja wyjaśnień, o której mowa w art. 90 Pzp, została przewidziana właśnie po to, aby 

wykonawca przedstawił Zamawiającemu stosowne informacje na temat własnych kalkulacji, cech i 

uwarunkowań, dowodzące możliwości zaoferowania cen obniżonej w stosunku do wartości 

zamówienia, a Zamawiający mógł te informacje ocenić i na ich podstawie podjąć decyzję, co do 

przyjęcia bądź odrzucenia oferty. Wiadomości na temat indywidualnych, dostępnych wykonawcy 

okoliczności, które konkretną kalkulację umożliwiają, Zamawiający powinien uzyskać w stosownym 

czasie - co pozwoliłoby mu na dokonanie prawidłowej czynności przyjęcia bądź odrzucenia oferty - 

a nie dopiero na etapie postępowania odwoławczego.”. 
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3. Żaden przepis prawa nie definiuje pojęcia „podpis”, tym niemniej w doktrynie oraz 

orzecznictwie przyjmuje się, że podpis to językowy znak graficzny, który powinien wskazywać 

imię i nazwisko podpisującego się, przy czym dopuszczalne jest pominięcie imienia, a nawet 

niektórych liter nazwiska, w tym końcówki (tzw. podpis skrócony) - wyrok KIO 2276/14. 

 

Żaden przepis prawa nie definiuje pojęcia „podpis”. Tym niemniej w doktrynie oraz orzecznictwie 

przyjmuje się, że podpis to językowy znak graficzny, który powinien wskazywać imię i nazwisko 

podpisującego się, przy czym dopuszczalne jest pominięcie imienia, a nawet niektórych liter 

nazwiska, w tym końcówki (tzw. podpis skrócony). Odwołujący przytoczył przykładowo pogląd 

wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt Ts 

270/07): „W doktrynie prawa cywilnego nie budzi wątpliwości, że dyrektywy językowe i funkcja 

nadana podpisowi wymagają, aby wskazywał on jego autora i dane, które go indywidualizują. 

Należą do nich przede wszystkim imię i nazwisko, przy czym funkcję indywidualizującą pełni 

głownie nazwisko - podpis zatem powinien zawierać imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko 

podpisującego, w sposób niekoniecznie czytelny, z możliwością opuszczenia kilku liter, lecz 

charakterystyczny dla osoby podpisanej. (...) (por. Z. Radwański, (w:) System Prawa Prywatnego. 

Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, t. 2, Warszawa 2002, s. 125, 126; uchwała SN z 

30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994, Nr 5, poz. 94; a w odniesieniu do obowiązywania 

tej zasady w postępowaniu cywilnym, postanowienie SN z 17 kwietnia 1967 r., II PZ 22/67, Lex nr 

6142; NP 1967, Nr 12, s. 1720). Tymczasem wszystkie dokumenty przedstawione Trybunałowi 

Konstytucyjnemu opatrzone są wyłącznie pieczątką radcy prawnego (niespełniającą wymogu 

własnoręczności) oraz nieczytelną „parafką”, w której nie udaje się ustalić choćby jednej litery 

nazwiska „podpisującego” radcy prawnego.” 

 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że kształt znaków graficznych widniejących pod napisem „Zarząd S. 

w B.” nie przypomina liter alfabetu, a tym bardziej skróconej formy nazwiska. Co najwyżej, 

pierwszym od prawej strony w układzie znaków graficznych można dopatrzyć się litery „B” i dwóch 

liter „o”, oraz, być może, litery „J”, lecz niczego więcej, w szczególności nie da się ustalić, ani nawet 

odgadnąć, brzmienia nazwiska. Gdyby, łagodząc nieco stanowisko TK przytoczone wyżej, obok tych 

znaków graficznych były przystawione pieczęcie imienne lub były zawarte jakiekolwiek czytelne 

oznaczenia nazwisk (np. wydruk komputerowy), to odwołujący, w ślad zresztą za orzecznictwem 

KIO (np. wyrok z dnia 28 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1455/08, w którym Izba stwierdziła: 

"Wskazanie w sposób czytelny imienia i nazwiska osoby oraz złożenie przy tym nieczytelnego 
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podpisu czyni zadość wymaganiom w zakresie prawidłowości złożenia oświadczenia w formie 

pisemnej przez osobę wskazaną w treści dokumentu)” uznałby, że pełnomocnictwo zostało 

podpisane prawidłowo i nie wysuwałby zastrzeżeń dotyczących podpisów na pełnomocnictwie. 

Jednakże znaki graficzne nie zostały w żaden sposób opatrzone czytelnie imionami i nazwiskami lub 

choćby samymi nazwiskami. Tym samym pełnomocnictwo dla p. O. nie zostało udzielone w formie 

pisemnej. 

 

4. Wymóg „aktualności” dotyczy informacji zawartych w zaświadczeniu o niezaleganiu z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wyrok KIO 966/15. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. Z przepisem tym koreluje przepis § 3 ust. 1 pkt 4 

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), zgodnie z którym, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Analogiczne 

do wskazanych przepisów postanowienia zamawiający zawarł w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

  

Istotą sporu są odmienne interpretacje wskazanego wyżej przepisu rozporządzenia i analogicznego 

do niego postanowienia specyfikacji, prezentowane przez strony postępowania odwoławczego. W 

ocenie odwołującego, fakt wystąpienia zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne winien skutkować wykluczeniem wykonawcy bez względu na to, że 
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legitymuje się on zaświadczeniem potwierdzającym fakt niezalegania z opłatami, wystawionym 

w przepisanym terminie. Z kolei zamawiający stoi na stanowisku, iż przedłożenie stosownego 

zaświadczenia ZUS jest równoznaczne z tym, że wykonawca spełnił warunek udziału w 

postępowaniu w zakresie niezalegania z opłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

  

Rozstrzygnięcie powyższego problemu wymaga podkreślenia, że celem uchwalenia wskazanych 

wyżej regulacji było uniemożliwienie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcom zalegającym z opłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o ile nie 

uzyskali oni zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. Decydujące znaczenie ma zatem regulacja 

ustawowa zobowiązująca zamawiającego do wykluczenia tych wykonawców, którzy zalegają ze 

wskazanymi opłatami. Przepis rozporządzenia pełni jedynie rolę wykonawczą i wskazuje, w 

jaki sposób wykonawcy mają poświadczać fakt braku zaległości. 

  

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem rozporządzenia, w celu wykazania braku zaległości w 

opłatach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wykonawca powinien złożyć aktualne 

zaświadczenie właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Izba nie podziela stanowiska zamawiającego wyrażonego na rozprawie w dniu 

26 maja 2015 r., iż wskazany przepis rozporządzenia jest fikcją prawną pozwalającą uznać, że 

dokument zawiera walor prawdziwości i dopóki się nie zdezaktualizuje, tzn. nie minie 

wyznaczony okres 3 miesięcy, zawarte w nim informacje należy uznać za prawdziwe. 

Podkreślić należy, że fikcja prawna nakazuje uznanie wystąpienia faktów, które w rzeczywistości nie 

miały miejsca, co w praktyce oznaczałoby dopuszczanie wykonawców zalegających z wymaganymi 

opłatami i uznawaniu, dla potrzeb danego zamówienia, że w danym przypadku takie zaległości nie 

istnieją. Wydaje się, że nie taki był zamiar ustawodawcy przy uchwalaniu wskazanych wyżej 

przepisów ustawy i rozporządzenia. Wskazać przy tym należy, że polski ustawodawca obowiązany 

jest implementować do prawa krajowego przepisy odpowiednich dyrektyw. Dyrektywa 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, nakazuje zaś wykluczyć 

wykonawcę, który nie wypełnił zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej. 
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Rozważenia wymaga również wymóg „aktualności” zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 

4 wskazanego wyżej rozporządzenia. W ocenie Izby określenie „aktualny” nie dotyczy terminu, w 

jakim zaświadczenie zostało wystawione. Gdyby tak było, przepis rozporządzenia nakazywałby 

wykonawcy przedłożenie zaświadczenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, bez wskazywania, iż zaświadczenie musi być aktualne. 

Wymóg „aktualności” dotyczy zatem informacji zawartych w zaświadczeniu. Jeżeli ulegną one 

zmianie, zaświadczenie przestaje być aktualne, gdyż zawiera informacje, które już nie mają miejsca. 

Na pozbawienie zaświadczenia waloru aktualności nie wpływa fakt, iż zostało ono wystawione w 

terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. Należy zgodzić się z zamawiającym, iż 

dokumentem, na podstawie którego dokonuje on oceny, czy wykonawca zalega z opłatami na 

ubezpieczenie społeczne, jest wskazane zaświadczenie. Nie oznacza to jednak, iż zamawiający, 

któremu takie zaświadczenie przedłożono, zwolniony jest od badania, czy dane zawarte w 

zaświadczeniu są aktualne w sytuacji, gdy poweźmie wiadomość o możliwości zmiany 

zawartych informacji. Wskazać należy, że w rozpoznawanym przypadku zamawiający podjął 

czynności w celu sprawdzenia, czy wykonawca zalega z wymaganymi opłatami na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne i uzyskał dowód w postaci potwierdzenia przez tegoż wykonawcę, iż - istotnie 

- ma on zaległości w tychże opłatach i zaległości te istniały w dniu wyznaczonym na składanie ofert. 

Okoliczności te obligowały zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

  

W ocenie Izby złożenie przez wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne w sytuacji, gdy w rzeczywistości takie zaległości istniały, jest w istocie 

złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia i winny skutkować wykluczeniem wykonawcy na podstawie 

art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. 

 

5. Konkurencja pasożytnicza, a naruszenie nieuczciwej konkurencji - wyrok KIO 2394/13. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) czynem nieuczciwej 

konkurencji jest każde „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub 

narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. W literaturze podkreśla się, że wyliczenie 

czynów nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 2 u.z.n.k. nie jest wyczerpujące i zachowania tam 

niewymienione a godzące w wartości ujęte w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. również mogą być uznane za czyny 

nieuczciwej konkurencji (w tym zakresie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. pełni tzw. funkcję uzupełniającą 
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względem art. 3 ust. 2 u.z.n.k., zob. J. Szwaja (w) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Komentarz, Warszawa 2006, s. 135-137). Deliktem nieuczciwej konkurencji jest nie tylko 

sprzeczność z prawem, lecz również z dobrymi obyczajami (handlowymi). Zachowanie polegające 

na bezpośrednim czerpaniu korzyści materialnych lub pozamaterialnych poprzez przejęcie cudzego 

produktu (np. sterownika), którego wytworzenie wymaga znacznych nakładów organizacyjno-

finansowych bez wątpienia godzi w interesy jego producenta.  

 

Warunkiem zakwalifikowania opisanego powyżej zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji jest 

fakt istnienia stosunku konkurencji pomiędzy naruszycielem, a pokrzywdzonym. W okolicznościach 

niniejszej sprawy nie ma wątpliwości, iż przystępująca i E. są konkurentami, na co wskazuje 

chociażby ubieganie się przez te podmioty o udzielenie im tego samego zamówienia publicznego. 

Czynność przystępującej polegająca na udostępnianiu urządzenia produkcji odwołującego, bez 

porozumienia się z odwołującym, zakwalifikować należy, jako tzw. konkurencję pasożytniczą (J. 

Szwaja (w) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 173). 

 

Tradycyjnie pasożytnictwo utożsamiane jest z nieuprawnionym wykorzystywaniem cudzej renomy - 

renomy firmy innego przedsiębiorcy, cudzego znaku towarowego czy też renomy cudzego produktu. 

W okolicznościach faktycznych niniejszego postępowania wskazuje na to posłużeniem się 

homologacją uzyskaną przez odwołującego, która potwierdza, że oferowany przez niego produkt 

spełnia wymagania zamawiającego, i tym samym potwierdza jego jakość. Ponadto pasożytnictwo 

może także polegać na wykorzystaniu cudzego wysiłku organizacyjno-finansowego na stworzenie 

danego urządzenia, uzyskania na ten produkt homologacji i wprowadzenia go na rynek. Możliwość 

uznania zachowania tego typu, za czyn nieuczciwej konkurencji, pomimo że nie wywołuje ono 

ryzyka wprowadzenia w błąd oraz nie godzi bezpośrednio w renomę przedsiębiorcy, którego dobra 

są przejmowane, została zaakceptowana w polskim orzecznictwie (zob. uchwała SN z 23 II 1995 r., 

sygn. III CZP 12/95).  

 

Uwzględniając powyższy judykat, zważywszy, że w orzecznictwie i literaturze za czyn nieuczciwej 

konkurencji uznano pasożytnicze naśladownictwo, polegające na niewprowadzającym w błąd 

wykorzystaniu cudzego wysiłku organizacyjnego i finansowego, to tym bardziej czynem nieuczciwej 

konkurencji będzie bezpośrednie przejmowanie cudzego produktu i oferowanie go na rynku innym 

podmiotom. 
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6. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące wysokości kar umownych. 

 

W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r., KIO 69/14 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

ograniczenia zasady swobody umów oraz wysokości kar umownych w umowie w sprawie 

zamówienia publicznego stwierdziła, że „Zasada równości stron stosunku zobowiązaniowego 

podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu zasady swobody umów (art. 3531 k.c.), a pewna 

nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów ustawy 

zawierającej instrumenty prawne zastrzeżone wyłącznie na korzyść zamawiającego. Zamawiający 

działa w interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia 

zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. 

Zatem, ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy (wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1189/10). 

  

W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. KIO/UZP 1431/08, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, 

że „Na gruncie p.z.p., kara umowna ma szczególne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja 

rewencyjno - wychowawcza, z punktu widzenia której, kara umowna ma stanowić zaporę dla 

dokonywania naruszeń, a skuteczną barierą będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała 

znaczenie, w sensie finansowym, dla wykonawcy.”. 

  

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 469/09, Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że  

„Prawo zamówień publicznych wprowadza ograniczenia swobody umów, bowiem już na etapie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p., 

Zamawiający zobowiązany jest określić istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich 

warunkach. Zatem to do Zamawiającego należy określenie warunków umowy. W ocenie Izby, 

Zamawiający ma prawo użyć dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających interes 

Zamawiającego, bowiem opóźnienia w realizacji zamówienia, niewykonanie umowy lub jej 

nienależyte wykonanie mogą skutkować dla Zamawiającego poważnymi konsekwencjami.”. 

  

https://www.saos.org.pl/files/judgments/national_appeal_chamber/2014/1/29/36281b6fc286ecba27db9dfa1b70b24b.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_1431.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0469.pdf
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Na charakter prewencyjny, szczególnie istotny w realizacji umów dotyczących zamówień 

publicznych, gdzie Zamawiający nie może w sposób dowolny wybrać kontrahenta, Krajowa Izba 

Odwoławcza zwróciła uwagę w wyroku z dnia 11 listopada 2008 r., KIO/UZP 779/08. 

  

Zachwianie równości stron stosunku cywilnoprawnego w rozumieniu art. 353¹ k.c. poprzez 

naruszenie zasady swobody umów nie powoduje samoistnie naruszenia zasad zachowania uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1), jeżeli nie dochodzi do 

zróżnicowania sytuacji danego wykonawcy na skutek naruszenia tych zasad. O naruszeniu zasad 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wskutek określonego 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego można mówić w przypadku, gdy istnieje 

bezpośredni lub pośredni wpływ na tych postanowień na możliwość ubiegania się wykonawcy o 

udzielenie zamówienia na równi z innymi wykonawcami znajdującymi się w identycznej sytuacji 

prawnej i faktycznej (zob. wyrok z dnia 1 marca 2014 r., KIO 360/12). W wyroku z dnia 14 lipca 

2011 r., XII Ga 314/11, LEX nr 1124956, Sąd Okręgowy w Gdańsku zwrócił uwagę, że „(…) 

warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do udziału 

w postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak 

ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę. (…) o ile 

postanowienia SIWZ nie naruszają obowiązujących przepisów (a tak jest w niniejszej sprawie), 

Wykonawca nie może zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie 

odpowiadają. Zgodnie z art. 3531 k.c. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis 

prawa nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. 

Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, iż mogłaby ona zostać 

sformułowana korzystniej dla Wykonawcy”. Wobec powyższego w ramach swobody umów 

Zamawiający może narzucić pewne postanowienia we wzorze umowy - poprzez określenie terminu 

realizacji zamówienia - a wykonawca może nie złożyć oferty na tak postawionych warunkach. 

Jednak składając ofertę musi wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio 

zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę ofertową.”. 

  

Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego określenia treści umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Określając 

treść umowy w sprawie zamówienia publicznego musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z 

art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c., zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_0779.pdf
http://noweprzetargi.pl/szukaj/0360-12.pdf
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sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 

społecznego. 

  

W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r., KIO 69/14, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do 

ograniczenia zasady swobody umów oraz wysokości kar umownych w umowie w sprawie 

zamówienia publicznego, stwierdziła, że: „Zasada równości stron stosunku zobowiązaniowego 

podlega modyfikacji i specyficznemu ograniczeniu zasady swobody umów (art. 3531 k.c.), a pewna 

nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów ustawy 

zawierającej instrumenty prawne zastrzeżone wyłącznie na korzyść zamawiającego. Zamawiający 

działa w interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia 

zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. 

Zatem, ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy (wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1189/10). Należy też zauważyć, że 

zarzuty podnoszone w odwołaniu przez Odwołującego (w większości oparte na naruszeniu 

równowagi stron, nałożeniu na wykonawcę nadmiernych obowiązków) nie prowadzą w żaden 

sposób do wykazania, że została naruszona zasada uczciwej konkurencji czy równego traktowania 

wykonawców - w związku z kwestionowanymi postanowieniami dotyczącymi, przykładowo, kar 

umownych, wszyscy potencjalni wykonawcy są w tej samej sytuacji i żaden z nich nie jest 

dyskryminowany. (...) Celowe wydaje się działanie Zamawiającego mające zdyscyplinować 

wykonawcę przy realizacji umowy. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, że którakolwiek z 

objętych odwołaniem kar umownych narusza przepisy Prawa zamówień publicznych. Analogiczne 

stanowisko wyraziła już wielokrotnie, akceptując prawo instytucji zamawiającej do obwarowania 

umowy o zamówienie publiczne karami umownymi nakładanymi na wykonawcę – przykładowo w 

wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1431/08), w którym Izba stwierdziła, iż: „Na 

gruncie p.z.p., kara umowna ma szczególne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-

wychowawcza, z punktu widzenia której, kara umowna ma stanowić zaporę dla dokonywania 

naruszeń, a skuteczną barierą będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała znaczenie, w sensie 

finansowym, dla wykonawcy», w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 469/09) 

«Prawo zamówień publicznych wprowadza ograniczenia swobody umów, bowiem już na etapie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy P.z.p., 

Zamawiający zobowiązany jest określić istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0069.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_1189.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2010_1189.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_1431.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2009_0469.pdf
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umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich 

warunkach. Zatem to do Zamawiającego należy określenie warunków umowy. W ocenie Izby, 

Zamawiający ma prawo użyć dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających interes 

Zamawiającego, bowiem opóźnienia w realizacji zamówienia, niewykonanie umowy lub jej 

nienależyte wykonanie mogą skutkować dla Zamawiającego poważnymi konsekwencjami», w 

wyroku z dnia 11 listopada 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 779/08), podkreśla, iż «kara umowna ma nie 

tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny, szczególnie istotny w realizacji umów 

dotyczących zamówień publicznych, gdzie Zamawiający nie może w sposób dowolny wybrać 

kontrahenta». W wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 779/13, Izba wskazała na zasady 

dotyczące kar umownych, nie mogące być kwestionowane, o charakterze ogólnym: «Kary umowne, 

mechanizmy ich stosowania oraz miarkowanie zostały szczegółowo określone w Kodeksie 

cywilnym. Strona niezadowolona z wysokości nałożonej kary umownej, ma zawsze ustawowe prawo 

do domagania się ich miarkowania». W tym miejscu należy zauważyć, że Zamawiający podjął już 

próbę zmierzającą do udzielenia zamówienia na przedmiot będący aktualnie przedmiotem 

postępowania, w którym wniesiono rozpatrywane odwołanie (ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19/01/2013 r. nr 2013/S 014-

019526, postępowanie prowadzono w trybie przetargu ograniczonego)”. 

 

7. Orzecznictwo dotyczące trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp nie może mieć zastosowania przy wyborze agencji artystycznej. 

Usługi świadczone przez taką agencję nie mieszczą się w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c, gdyż są to usługi pośrednictwa 

(reprezentacji) (zob. uchwała nr 38/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 11 kwietnia 2012 r., NZS 2012, nr 3, s. 41). W uchwale z dnia 3 marca 2014 r., KIO/KD 9/14, 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że czynności o charakterze techniczno-organizacyjnym 

(„dostarczenie dokumentacji zdjęciowej otwarcia, dostawa identyfikatorów, zapewnienie biura 

produkcji z pełnym wyposażeniem, zapewnienie wyżywienia osób biorących udział w organizacji 

otwarcia, zapewnienie realizacji telewizyjnych na telebimach, zapewnienie dźwigów i podnośników 

do montażu i demontażu sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego i 

scenograficznego, uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń, zgód w związku z 

organizacją imprezy masowej, wygrodzenia terenu otwarcia, w tym sceny, zaplecza sceny, wież 

oświetleniowych i nagłośnieniowych, agregatów oraz oznaczenia terenu imprezy masowej, 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2008_0779.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/29921/KIO-KD-9-14.pdf
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zapewnienia wyposażenia garderób artystów, zapewnienie łączności w trakcie otwarcia, zapewnienie 

materiałów scenicznych i biurowych, ubezpieczenia otwarcia, osób pracujących przy otwarciu i 

artystów”) nie są wprost usługami z zakresu działalności twórczej lub artystycznej. 

 

W wyroku z dnia 16 września 2010 r., V SA/Wa 1404/10, za wyjątkową sytuację niewynikającą z 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp Naczelny Sąd 

Administracyjnego nie uznał zaburzeń geologicznych w kopalni węgla kamiennego. Zdaniem Sądu 

zaburzeniom geologicznym w kopalni węgla kamiennego nie można przypisać cech wyjątkowości, 

gdyż są zjawiskiem charakterystycznym dla danego regionu i powtarzającym się co pewien czas, 

którego można spodziewać się w każdej chwili, choć o różnym przebiegu i różnej intensywności. Za 

wyjątkową sytuację, której zamawiający nie mógł przewidzieć nie można uznać wystąpienia 

wysokich mrozów lub obfitych opadów śniegu w miesiącach styczniu lub lutym, w rejonach, gdzie 

cyklicznie w tych miesiącach takie mrozy lub opady śniegu występują.  

 

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, nie może być zastosowany w sytuacji możliwości wykorzystania 

środków finansowych przeznaczonych na zrealizowanie zamówienia publicznego (zob. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r., V SA/Wa 3123/08). 

 

W uchwale z dnia 23 lutego 2012 r., KIO/KD 21/12 zwrócono uwagę, że „na gruncie przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od swojej winy, to zamawiający (na zasadzie 

ryzyka) ponosi odpowiedzialność za poprawność projektu - a w niniejszym przypadku – za 

konieczność zlecenia innych prac niż zaprojektowane i wyboru trybu zamówienia. Z tego powodu 

konieczne jest - tak jak i w przypadku robót budowlanych - zawarcie odpowiedniej umowy z 

projektantem, która będzie określała jego obowiązki stosowne do podwyższonej trudności 

wykonania projektu, np. zlecenie dodatkowych badań lub ekspertyz budynku albo jego elementów, 

zwłaszcza jeśli jest to budynek blisko stuletni i nieposiadający dokumentacji projektowej”. 

 

W uchwale z dnia 4 marca 2015 r., KIO/KD 12/15 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że 

„Słusznie wskazał Prezes UZP, że wykładnia systemowa Dyrektywy nakazuje przyjąć, że termin 

„wznowienia” zamówienia, którym posłużył się ustawodawca wspólnotowy, jest odpowiednikiem 

„zamówień uzupełniających”, o których mowa w przepisach ustawy P.z.p. Ponadto, zasadnie 

wskazał Prezes UZP, ogłoszenia o zamówieniu publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej zawierają w sekcji VI punkt Informacje dodatkowe, w którym przy zachowaniu 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjK9PaQhc7LAhUrIpoKHYcSDK4QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fstarastrona.uzp.gov.pl%2Fcmsws%2Fpage%2FGetFile1.aspx%3Fattid%3D5181&usg=AFQjCNHSGSxzu79fIwPSA4pDRUCCmfSocA&sig2=bhfaSfLi8_5NCA6gWDr2oQ&bvm=bv.117218890,d.bGs&cad=rja
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/26193/KIO-KD-12-15.pdf
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należytej staranności Zamawiający mógł wskazać informację o przewidywanych zamówieniach 

uzupełniających. Twierdzenia więc Zamawiającego, jakoby na formularzu ogłoszenia o zamówieniu 

do Urzędu Unii Europejskiej nie jest wskazane miejsce, w którym należy wpisać informację o 

zamówieniach uzupełniających, należy uznać za niezasadne”. 

 

Użyte w art. art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp sformułowanie „których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia” oznacza, że robót stanowiących przedmiot 

zamówienia dodatkowego na roboty budowlane nie mógł przewidzieć zarówno zamawiający, jak i 

wykonawca. Dla zastosowania trybu udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp nie 

jest wystarczające wykazanie, że zamawiający nie przewidział w ramach prowadzonego 

postępowania określonego zakresu robót, ale że tego typu sytuacja była niemożliwa do przewidzenia 

z obiektywnego punktu widzenia. Za sytuację niemożliwą wcześniej do przewidzenia nie można 

zatem uznać niedochowania przez zamawiającego należytej staranności na etapie przygotowania lub 

przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia. W uchwale z dnia 15 grudnia 2011 r., 

KIO/KD 92/11, Krajowa Izba Odwoławcza zgadzając się ze stanowiskiem zawartym w informacji o 

wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz w uchwałach 

KIO/KD 83/11, KIO/KD 88/11, KIO/KD 89/11, stwierdziła, że sytuacja niemożliwa wcześniej do 

przewidzenia „jest to przesłanka o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, co oznacza to, że 

powinna wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie zaś z uchybień lub niedołożenia 

należytej staranności na etapie planowania inwestycji i opracowywania jej dokumentacji czy ze 

zmiany potrzeb Zamawiającego.”. Podobne stanowisko zostało wyrażone również w uchwałach 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2014 r., KIO/KD 43/14 („W postępowaniu 

kontrolowanym w sprawie KIO/KD 21/12 Izba oceniła stan faktyczny i stwierdziła, że zamawiający 

nie postąpił w sposób, którego należałoby oczekiwać, a co najmniej nie wykazał należytej 

staranności swoich działań na etapie projektowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia podstawowego. (…). Poza tym większość zleconych robót wynikała ze zmiany 

koncepcji zamawiającego co do wykonania remontu/przebudowy budynku.) oraz z dnia 31 stycznia 

2013 r., KIO/KD 9/13 („Immamentną cechą zamówienia dodatkowego jest to, że jego wykonanie 

jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, która powinna mieć 

charakter obiektywny i bezwzględny oraz wynikać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od 

Zamawiającego. Ma to miejsce w przypadku, gdy Zamawiający, przy dochowaniu należytej 

staranności, na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia podstawowego nie mógł przewidzieć 

potrzeby wykonania pewnych usług czy robót budowlanych. Należy podkreślić, iż nie chodzi zatem 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4834
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=4834
file:///D:/66.%20SĄD%20W%20LUBANIU/SIWZ%20i%20protokoły/uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx
file:///D:/66.%20SĄD%20W%20LUBANIU/SIWZ%20i%20protokoły/uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7505
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7505
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o roboty nieprzewidziane na etapie zamówienia podstawowego, ale o roboty niemożliwe do 

przewidzenia - pomimo zachowania należytej staranności (…).”. Również w wyroku z dnia 29 maja 

2014 r., III SA/Łd 332/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odnosząc się do przesłanek 

udzielania zamówień dodatkowych na roboty budowlane, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, 

powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dnia 17 kwietnia 2013 r., 

III SA/Łd 829/12, zwrócił uwagę, że „o tym czy miała miejsce sytuacja niemożliwa wcześniej do 

przewidzenia w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. decyduje dołożenie należytej 

staranności przez zamawiającego w przygotowaniu procesu inwestycyjnego, przy czym oceny tej 

staranności należy dokonać z obiektywnego punktu widzenia. (…). Błędy w projekcie budowlanym 

czy specyfikacji technicznej, czy też nieuzasadnione pominięcie pewnych prac, których wykonanie 

uznaje się następnie za celowe, na pewno nie uzasadniają zastosowania tego przepisu. (…).”. 

 

W uchwale z dnia 23 lutego 2012 r., KIO/KD 21/12 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

robót budowlanych wykonywanych w obiekcie budowlanym nieposiadającym dokumentacji 

projektowej, zwróciła uwagę, że „(…) na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

niezależnie od swojej winy, to zamawiający (na zasadzie ryzyka) ponosi odpowiedzialność za 

poprawność projektu - a w niniejszym przypadku - za konieczność zlecenia innych prac niż 

zaprojektowane i wyboru trybu zamówienia. Z tego powodu konieczne jest - tak jak i w przypadku 

robót budowlanych - zawarcie odpowiedniej umowy z projektantem, która będzie określała jego 

obowiązki stosowne do podwyższonej trudności wykonania projektu, np. zlecenie dodatkowych 

badań lub ekspertyz (…).”. 

 

W uchwale z dnia 13 maja 2014 r., KIO/KD 43/14 Krajowa Izba Odwoławcza (odnosząc się do 

„sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia”) uwzględniła zastrzeżenia zamawiającego do 

wyniku kontroli Prezesa UZP, w sytuacji gdy zlecone roboty na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp 

dotyczyły elementów budynku, które przed rozpoczęciem robót budowlanych były zakryte, co 

znacznie utrudniało dokonanie kompleksowej oceny ich stanu. Poza tym zamawiający wykazał, że 

przeprowadził oględziny i odkrywki oraz analizę stanu technicznego budynku i dopiero po zbiciu 

tynków cementowo - wapiennych ze ścian w piwnicy hostelu stwierdzono znaczne zawilgocenie 

ceglanych ścian piwnicznych. Podobnie po zbiciu tynków z sufitów w pomieszczeniach 

piwnicznych w budynku hostelu stwierdzono zły stan belek stropu nad piwnicą i ich znaczną 

korozję. Ponadto zamawiający wykazał, że budynek jeszcze przed sporządzeniem projektu 

budowlanego regularnie poddawany był przeglądom technicznym, które nie wskazywały na 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-ld-332-14/srodki_unijne/1a7c533.html
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-ld-332-14/srodki_unijne/1a7c533.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=5181
file:///D:/66.%20SĄD%20W%20LUBANIU/SIWZ%20i%20protokoły/uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx
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konieczność naprawy lub wymiany stropu, lecz określały jego stan - jak i stan ścian piwnic - jako 

„średni”. Z braku dowodów przeciwnych - w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej - należało założyć, 

że przeglądy techniczne, również te dokonywane na etapie projektowania, wykonane zostały z 

zachowaniem należytej staranności i zasadami sztuki budowlanej. Z wyjaśnień zamawiającego 

wynikało również, że oprócz oględzin zewnętrznych dokonywane były także „odkrywki”, a więc i 

próby ingerujące w część wewnętrzną poszczególnych warstw (choć brak było szczegółowego opisu 

ich zakresu i przebiegu). W zaistniałej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający 

(czy projektant) należycie przygotował się do wykonania projektu.  

 

W uchwale z dnia 28 czerwca 2013 r., KIO/KD 57/13 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast 

uwagę, że „jako roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności, niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego i od których wykonania uzależnione jest wykonanie 

zamówienia podstawowego można by było zakwalifikować te roboty, których konieczność 

wykonania ujawniło dopiero zbicie tynków, rozebranie elementów konstrukcyjnych, czy odkrycie 

nowych pomieszczeń, a więc zasłonięte podczas planowania zamówienia podstawowego, jak też 

wynikłe ze zmiany przepisów przeciwpożarowych. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy proces 

przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji projektowej był poprawnie prowadzony (zarządzono 

stosowne badania i ekspertyzy stanu budynku zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zmiana 

przepisów przeciwpożarowych nastąpiła w stosownym zakresie już po przeprowadzeniu przetargu 

itd.) - w protokołach konieczności brak jest wystarczająco szczegółowych i jednoznacznych 

informacji w tym zakresie, by Izba mogła to jednoznacznie ocenić. Należy bowiem zwrócić uwagę, 

iż nie chodzi tu o sytuację nie przewidzianą przez zamawiającego (projektanta itp.), bo jest jasne, iż 

nie zostało to przewidziane, ale czy przewidziane być mogło i powinno. Innymi słowy o sytuację 

nieprzewidywalną - przynajmniej w normalnych warunkach (z uwzględnieniem wieku i charakteru 

budynków).”. Oznacza to, że racjonalnie działający zamawiający dysponując na etapie 

przygotowania postępowania dokumentacją obiektu budowlanego, w którym będą wykonywane 

roboty budowlane, powinien również w uzasadnionych przypadkach dokonać inwentaryzacji obiektu 

budowlanego, zwłaszcza w przypadku tzw. „starych” obiektów budowlanych. Dotyczy to również 

podmiotu, któremu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Jak słusznie zauważa Krajowa Izba Odwoławcza, że „nie 

chodzi tu o sytuację nie przewidzianą przez zamawiającego (projektanta itp.), bo jest jasne, iż nie 

zostało to przewidziane, ale czy przewidziane być mogło i powinno. Innymi słowy o sytuację 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2630
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nieprzewidywalną - przynajmniej w normalnych warunkach (z uwzględnieniem wieku i charakteru 

budynków).”. 

 

8. 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.html 

 

9. Co w INFO NOWE PZP Nr 4/marzec 2016 r. ? 

 

W INFO NOWE PZP Nr 4/marzec 2016 r. komentarz do ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw. 

 

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.  
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