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1. Jak postąpić, gdy przy obszernych opisach warunków udziału w postępowaniu limit 

znaków w ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich pełne opisanie 

 

Wyrok z dnia 31 stycznia 2017 r., KIO 101/17 

 

Odnosząc się natomiast do ogłoszenia o zamówieniu, zarzut związany był z brakiem opisu 

wymagań związanych z kwalifikacjami technicznymi oraz sytuacją ekonomiczną i finansową 

wykonawców, co zostało przez Zamawiającego uzupełnione w drodze sprostowania ogłoszenia o 

zamówieniu. Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu również informację o wymaganych 

dokumentach i oświadczeniach, chociaż nie w formie zbiorczego zestawienia oświadczeń i 

dokumentów. Takie zestawienie zawiera natomiast siwz, do której Zamawiający odsyła w treści 

ogłoszenia (rozdział VI). W ocenie Izby taki sposób zredagowania ogłoszenia, przy limicie 

możliwych do zamieszczenia znaków, nie narusza uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców. Odwołujący upatrywał w braku w ogłoszeniu wykazu oświadczeń i 

dokumentów, szczególnej przeszkody dla podmiotów zagranicznych, z czym Izba się nie zgada. 

Przede wszystkim treść ogłoszenia o zamówieniu jak i siwz jest taka sama dla wszystkich 

wykonawców krajowych jak i zagranicznych. Konieczność zapoznania się z siwz jest oczywista 

dla każdego podmiotu, który wykazałby zainteresowanie ewentualnym udziałem w przetargu. W 

ocenie składu orzekającego, ogłoszenie o zamówieniu nie ma na celu powielania wszystkich 

zapisów z siwz, a jego celem jest umożliwienie szerokiemu kręgu podmiotów powzięcie informacji 

o tym, że toczy się postępowanie, którym mogą być zainteresowani z racji prowadzonej 

działalności. Stąd informacje zamieszczane w ogłoszeniu są okrojone do tych elementów, które 

pozwalają na ustalenie czego ono dotyczy i na jakich warunkach jest prowadzone. W ocenie Izby 

nie można pomijać tego, że w ogłoszeniu wskazuje się miejsce publikacji siwz, która zawiera 

pełen opis warunków i wymagań zamawiającego, publicznie dostępnej już od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia.  

 

W niniejszej sprawie Odwołujący pomija fakt, że ogłoszenie zawiera opis warunków oraz 

dokumentów w poszczególnych sekcjach, w tym sekcji III 1.2 i III 1.3 po sprostowaniu. Brak 

oddzielnego zestawienia, które stanowiłoby powtórzenie zapisów zamieszczanych w 

poszczególnych fragmentach ogłoszenia nie powoduje uszczerbku w merytorycznej zawartości 

informacji możliwych do ustalenia na podstawie treści ogłoszenia. Nie można również pomijać 
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tego, że obecnie oświadczenia składane są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, załączanego do oferty. Dopiero wobec wykonawcy najwyżej ocenionego 

Zamawiający występować będzie o złożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów, co zmienia 

wagę informacji zamieszczanych w ogłoszeniu w tym znaczeniu, że nie mają tak istotnego 

znaczenia dla prawidłowego złożenia oferty. Nadal pozostają istotnym elementem procedury i 

muszą być w sposób precyzyjny wskazane przez Zamawiającego już na etapie wszczęcia 

postępowania. W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

informacje o warunkach udziału i dokumentach dostępne są jednocześnie w dwóch 

dokumentach, tj. ogłoszeniu i siwz, do których wykonawcy mają pełen dostęp.  

 

Przy obszernych wymaganiach może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu uniemożliwia ich 

pełne opisanie i w takiej sytuacji Zamawiający będą zmuszeni odsyłać do zapisów siwz lub 

dokonywać sprostowania ogłoszenia poprzez jego uzupełnienie. W ocenie Izby, tego rodzaju 

sytuacje nie stanowią z automatu o naruszeniu Ustawy, jeżeli tylko zamawiający zadba o to, żeby 

wykonawcy mieli dostęp w ogłoszeniu do informacji o miejscu publikacji siwz możliwej do 

pobrania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a także zadba, aby informacje 

zamieszczone w ogłoszeniu oraz siwz nie były ze sobą sprzeczne. 

 

2. Czy wykonawca może wycofać ofertę i żądać fizycznego zwrotu egzemplarza oferty? 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić lub wycofać ofertę. Zgodnie natomiast z 84 ust. 1 zdanie pierwsze 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. Oświadczenie o wycofaniu oferty wywiera skutki prawne, jeżeli zostało ono złożone 

zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Niezależnie od użytego w piśmie 

sformułowania, że „wykonawca żąda fizycznego zwrotu oferty bezpośrednio osobie 

upoważnionej”, nie ma wątpliwości, że na gruncie przepisów Pzp nie można utożsamiać 

wycofania oferty ze zwrotem egzemplarza oferty, będącego nośnikiem treści oświadczenia woli.  

 

Wycofanie oferty jest czynnością prawną, która dotyczy wycofania wcześniej złożonego 

oświadczenia woli i dochodzi do skutku, jeśli zostanie dokonana przed upływem terminu 
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składania ofert. Zwrot egzemplarza oferty jest natomiast czynnością materialno-

techniczną, dodatkowo niemającą umocowania w przepisach Pzp, ponieważ z żadnego 

przepisu Pzp nie wynika, że w przypadku wycofania oferty egzemplarz oferty podlega 

zwrotowi. Skuteczność wycofania oferty nie jest w żadnej mierze warunkowana tym, czy 

zamawiający zwróci wykonawcy ofertę (rozumianą jako nośnik oświadczenia woli). Tym samym 

pozbawione jakichkolwiek podstaw jest żądanie fizycznego zwrotu oferty bezpośrednio osobie 

upoważnionej. 

 

Zamawiający nie ma możliwości odmówić wykonawcy wycofania oferty, jest to bowiem czynność 

prawna wykonawcy, która dochodzi do skutku, o ile zostanie dokonana przed upływem terminu 

składania ofert. Skutek ten występuje z chwilą gdy oświadczenie o wycofaniu oferty doszło do 

zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią i jest niezależny od 

zachowania zamawiającego. 

 

Ponieważ wycofanie oferty może nastąpić tylko przed terminem składania ofert, z chwilą złożenia 

zamawiającemu oświadczenia o jej wycofaniu, dla oceny skuteczności tego wycofania nie mają 

znaczenia okoliczności, które wystąpiły po otwarciu ofert. Nie może więc zniweczyć skutków 

złożonego oświadczenia o wycofaniu oferty fakt, że wykonawca lub jego przedstawiciel podczas 

otwarcia oferty wyrazi wolę podtrzymania oferty i dalszego uczestnictwa w postępowaniu.  

 

Wobec złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty dalszy udział wykonawcy w postępowaniu 

będzie możliwy wyłącznie w sytuacji ponownego złożenia oferty (niezależnie czy tej samej czy 

zmienionej treści) przed upływem terminu składania ofert, natomiast wszelkie oświadczenia 

składane po upływie terminu składania ofert nie mogą wywoływać skutków prawnych. 

 

Wycofana oferta stanowi załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Zob. wyrok z dnia 2 sierpnia 2016 r., KIO 1327/16 

 

Pobierz wzór odpowiedzi na żądanie zwrotu egzemplarza oferty przed upływem terminu 

składania ofert  >>> 

 

http://blogprzetargi.pl/download_file/view/337/1799
http://blogprzetargi.pl/download_file/view/337/1799
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3. Czy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom? 

 

Zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. Zgodnie natomiast z art. 36a ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi, a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 

dostawy. 

 

Powyższe przepisy powinny być interpretowane łącznie. Z wykładni literalnej art. 36a ust. 1 Pzp 

wynika, że w zamówieniach publicznych zakazane jest zlecenie całości zamówienia przez 

wykonawcę jego podwykonawcom.  

 

Do możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się w uchwale z dnia 4 listopada 

2016 r., KIO/KU 67/16, w której uznała, że „prawidłowa wykładnia ustępów 1 i 2 przepisu 

art. 36a Pzp powinna być następująca. Przepis ust. 2 art. 36a Pzp pozwala Zamawiającemu na 

ograniczenie podwykonawstwa wyłącznie poprzez rodzajowe wskazanie prac, które muszą być 

wykonane osobiście przez wykonawcę i są kluczowymi elementami danego zamówienia. To 

uprawnienie polega na tym, że ustawodawca przyznał zamawiającym prawo do określenia, że w 

całym zamówieniu są takie części (mające charakter kluczowych), które nie mogą być w danym 

postępowaniu podzlecane podwykonawcom. Jednakże uprawnienie to nie zmienia treści ust. 1 

art. 36a ustawy Pzp, bowiem ani zamawiający ani wykonawca nie mogą zdecydować, iż w danym 

zamówieniu możliwe będzie podzlecenie całości zadania do wykonania. Zatem, zamawiający w 

ramach uprawnienia wynikającego z ust. 2 art. 36a ustawy Pzp może jedynie dokonać wyboru 

konkretnych elementów (części zamówienia), co do których nie będzie działał art. 36a ust. 1 

ustawy Pzp. Jeśli więc zamawiający nie określił zakazu rodzajowego dla części robót, co do 

których obowiązuje zakaz podzlecenia, to oznacza to, że jedynie powtórzył zasadę zakazu 

podzlecenia całości zamówienia określoną w art. 36a ust. 1 ustawy Pzp.”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że „przedmiotowe stanowisko prezentowane 

już było w orzecznictwie. Wystarczy wskazać na orzeczenie Izby z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. 
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akt: 1075/14, w którym wskazano: „Odnosząc się do dopuszczalnego zakresu podwykonawstwa 

przy realizacji zamówienia publicznego Izba powzięła wątpliwość, co do możliwości powierzenia 

podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. Należy mieć bowiem na względzie, że zarówno 

przepis art. 36a ust. 1 P.z.p., jak i definicja umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b P.z.p.) 

odnoszą się explicite do realizacji części zamówienia. Należy również zwrócić uwagę na 

odmienną konstrukcję przepisu art. 36a ust. 1 P.z.p. i jego poprzednika w postaci art. 36 ust. 5 in 

principio P.z.p., który traktował o możliwości powierzenia wykonania zamówienia bez 

doprecyzowania, czy chodzi o jego całość, czy tylko oznaczoną część, podczas gdy obecnie 

obowiązujący przepis P.z.p. takie wskazanie zawiera. Izba dostrzega wprawdzie, że taka 

interpretacja art. 36a ust. 1 P.z.p. rodzić może trudności w ustaleniu znaczenia użytego w nim 

pojęcia „części zamówienia” (de lege lata nie jest wiadome, czy należy odnosić je tylko do 

sytuacji, w których - zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2 pkt 1 P.z.p. - przedmiot zamówienia 

podzielony został na części, czy też do wszystkich udzielanych przez zamawiających zamówień, 

a jeśli tak, to czy i w jaki sposób określać minimalny poziom partycypacji wykonawcy, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą w realizacji zamówienia publicznego), co nie zmienia 

faktu, że w jego świetle faktyczne scedowanie realizacji całości zamówienia na podmiot trzeci 

wydaje się niedopuszczalne.  

 

Przeciwne zapatrywanie prowadziłoby bowiem do obejścia wyrażonej w art. 7 ust. 3 P.z.p. 

zasady, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z jej przepisami.  

 

Dodać należy, że prezentowana przez Przystępującego liberalna interpretacja przepisu art. 36a 

ust. 1 P.z.p. prowadziłaby w istocie do sytuacji, w której zamawiający, do czasu rozpoczęcia 

realizacji udzielonych zamówień, nie mieliby wiedzy o tym, jaki podmiot będzie je faktycznie 

realizował, bowiem wskazania nazw (firm) podwykonawców mogą żądać jedynie w sytuacji, w 

której wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b P.z.p., 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (argument z art. 36b ust. 1 Pzp). Możliwą konsekwencją takiej interpretacji 

przepisów dotyczących podwykonawstwa byłoby również funkcjonowanie na rynku podmiotów, 

których rolą byłoby wyłącznie wygrywania przetargów (także za pomocą potencjału podmiotów 

trzecich), nie zaś realizacja zakontraktowanych z zamawiającymi zamówień.”. 
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W uchwale z dnia 4 listopada 2016 r., KIO/KU 67/16 Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się 

ze stanowiskiem, że jakoby możliwość powierzenia realizacji zamówienia w całości 

podwykonawcy wynikała z łącznej wykładni przepisów art. 36a ust. 1 i 2 Pzp. Zdaniem Krajowej 

Izby Odwoławczej przepis art. 36a ust. 2 Pzp wyznacza dopuszczalne granice odstępstw od 

zasady podwykonawstwa (nawet na gruncie obowiązujących przepisów podwykonawstwo jest 

nadal regułą, doznającą wszak jeszcze jednego wyjątku, o którym mowa była powyżej), w 

ramach których zamawiającemu nie można czynić zarzutu jej naruszania. Nie wynika z niej 

natomiast, jakoby nieskorzystanie z przewidzianych tam zastrzeżeń osobistego wykonania 

zamówienia powodowało możliwość powierzenia jego realizacji w całości podwykonawcy. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że gdyby wolą ustawodawcy było w istocie 

utrzymanie takiego rozwiązania, to zarówno przepis art. 36a ust. 1 Pzp, jak i art. 2 pkt 9b Pzp 

zostałyby skonstruowane inaczej.  

 

Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że z przepisu art. 36a ust. 1 Pzp w zw. z 

art. 2 pkt 9b Pzp wynika zakaz powierzenia realizacji całości zamówienia podwykonawcy. 

Teza ta wpisuje się również w przepis art. 7 ust. 3 Pzp, który stanowi, że zamówienia udziela się 

wyłącznie wykonawcy, a nie podwykonawcy. Z kolei przepis art. 36a ust. 2 Pzp daje 

zamawiającemu uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania określonych 

części zamówienia przez wykonawcę, jednakże brak takiego zastrzeżenia, w ocenie Krajowej 

Izby Odwoławczej, nie powoduje, że możliwe jest wtenczas wykonanie całości zamówienia przez 

podwykonawcę, bowiem to sprzeciwiałby się treści przepisu art. 36a ust. 1 Pzp. 

 

4. Kiedy można uznać, że wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu? 

 

Wyrok z dnia 9 marca 2017 r., KIO 345/17 

 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi, iż z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
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niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w 

Krakowie w wyroku z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt XII Ga 659/14 „Złożenie nieprawdziwych 

informacji polega na rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez 

wykonawcę, a rzeczywistym stanem rzeczy. Kryterium ocennym jest wpływ informacji na 

wynik postępowania. Informacje mają wpływ na wynik postępowania, jeżeli ich złożenie 

przesądza o wykazaniu spełnienia warunku udziału, a tym samym możliwości uznania oferty za 

najkorzystniejszą. Zdaniem Sądu niezbędne doświadczenie wykonawcy należy rozumieć, jako 

potwierdzenie w praktyce posiadanych umiejętności w zakresie wykonania danego rodzaju 

zamówienia, a tego wprost nie dowodziły zakwestionowane dostawy. Dokumenty przedstawione 

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału winny w sposób jednoznaczny i niebudzący 

wątpliwości potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego. W realiach 

niniejszej sprawy procedura uzupełnienia dokumentów określona w art. 26 ust. 3 ustawy została 

wyczerpana, a wykonawca nie przedstawił dokumentów, które potwierdzałyby w sposób niezbity 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego.”. 

 

Z powyższego stanowiska Sądu wynika, iż aby móc wykluczyć wykonawcę z postępowania z 

uwagi na złożenie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, wskazana byłaby procedura poprzedzająca tak doniosłą w skutkach czynność 

zamawiającego, tj. wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, bądź, w ocenie Izby również art. 

26 ust. 4 ustawy Pzp. Zaistnieć może bowiem sytuacja, w której wykonawca nieświadomie, bądź 

poprzez nieuwagę przedstawi zamawiającemu informacje, które w swojej treści mogą nie 

odpowiadać faktycznym okolicznościom wynikającym ze stanu sprawy. Zamawiający, stojąc na 

straży zasady równego i niedyskryminującego traktowania wszystkich wykonawców, winien w 

takiej sytuacji, dołożyć wszelkich starań, aby sprawę wyjaśnić maksymalnie obiektywnie. 

 

W przedmiotowym postępowaniu mamy sytuację o tyle jasną, albowiem wykazywane przez 

odwołującego doświadczenie dotyczyło realizacji na rzecz tego samego zamawiającego. Skoro 

zatem zamawiający, działając z urzędu, miał wiedzę, iż kwestionowana przez 

zamawiającego referencyjna robota była wykonywana w innej dacie niż podał to 

odwołujący, to w sposób jasny i prosty, zamawiający powyższą nieścisłość mógł wyjaśnić 

z odwołującym się wykonawcą, w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.  
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W powyższym zakresie Izba nie znalazła podstaw do uznania, że odwołujący w wyniku 

zamierzonego działania wprowadził zamawiającego w błąd, albowiem okoliczności omyłki, czy 

też błędu wynikających z treści dokumentów złożonych przez wykonawcę, zamawiający mógł 

samodzielnie (zakres tych błędów) ustalić. Nie była to zatem informacja, która wprowadzała 

zamawiającego w błąd, albowiem okoliczności przedmiotowej roboty referencyjnej 

zamawiający znał z urzędu. 

 

5. Przedstawienie informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp z postępowania wyklucza się: 

1) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

2) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

W ramach art. 24 ust. 1 16 i 17 Pzp ustawodawca przesądził, iż podanie (zatajenie) informacji 

wprowadzającej zamawiającego w błąd, godzi w rzetelność wykonawcy, czego efektem winno 

być wykluczenie takiego wykonawcy, a w konsekwencji uniemożliwienie udzielenie temu 

podmiotowi zamówienia.  

 

W wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r., KIO 98/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

znowelizowana ustawa - Prawo zamówień publicznych dla takiego działania przewiduje sankcję 

w postaci wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Stanowisko to znajduje potwierdzenie 

choćby w najnowszej literaturze przedmiotu np. „Powyższy przepis obejmuje wykonawców, 

którzy usiłują wyłudzić zamówienie poprzez wprowadzenie zamawiającego w błąd co do swojej 
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sytuacji podmiotowej albo którzy nie są w stanie należycie udokumentować spełnienia 

wymaganych warunków podmiotowych. Po pierwsze, wykluczeniem skutkuje wprowadzenie w 

błąd zamawiającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania albo spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacji, w 

której wykonawca oświadcza nieprawdę, czyli przeinacza fakty albo potwierdza nieistniejące 

okoliczności. Jeżeli zamawiający udowodni, że został wprowadzony przez wykonawcę w błąd, 

wykluczy go z postępowania nie wzywając do uzupełnienia oferty czy wyjaśnienia treści oferty 

(por. wyrok KIO 676/16). Wprowadzenie w błąd musi przybrać formę zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa. To pierwsze będzie miało miejsce wtedy, kiedy wykonawca wie, że nie 

spełnia jednego z warunków udziału w postępowaniu a pomimo tego składa wprowadzające w 

błąd oświadczenie, że ten warunek spełnia. Można przyjąć, że rażące niedbalstwo jest 

niedbalstwem szczególnym, którego rozmiar i waga przekracza brak zwykłej staranności. 

Przykładem rażącego niedbalstwa jest uznanie, że np. spełnia się określone przez 

zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nawet się z nimi nie zapoznawszy. Inna tego 

typu sytuacja to np. złożenie oświadczeń o spełnianiu ściśle określonych wymagań lub kryteriów 

kwalifikacji przez podmiot trzeci bez zweryfikowania, czy rzeczywiście ten podmiot je spełnia” 

(Zamówienia publiczne po nowemu - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, str. 20, 

Franciszek Łapecki, Grzegorz Wicik, wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, W-wa 

2016).  

 

Należy w tym miejscu wskazać, iż szczególnie podatne na niezgodność z faktami przy 

jednoczesnym wpływie na wynik tego postępowania są informacje przedkładane przez 

wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia. Są to bowiem informacje decydujące o możliwości udziału wykonawcy w 

postępowaniu i zazwyczaj odnoszą się do okoliczności (faktów) niezwiązanych z prowadzonym 

postępowaniem. W tym miejscu należy również wskazać, iż Zamawiający swoje decyzje w tym 

zakresie opiera na oświadczeniach własnych wykonawców lub dokumentach wystawionych przez 

podmioty trzecie. Wprowadzona do przepisów regulujących rynek udzielania zamówień 

publicznych w Polsce zmiana w zakresie podejścia do przedstawiania przez wykonawców 

informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, wskazuje że bez względu na to czy 

wykonawcy da się przypisać winę umyślną czy też niedbalstwo wykonawca taki musi liczyć się z 

negatywnymi konsekwencjami takiego czynu. W orzecznictwie odnoszącym się do 
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dotychczasowego stanu prawnego (przed nowelizacją, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 

r.) dopuszczano również możliwość wykluczenia wykonawcy, który z winy nieumyślnej dopuścił 

się złożenia nieprawdziwych informacji lub złożenie takich informacji było wynikiem niedbalstwa. 

Należy stwierdzić, że w praktyce wykazanie winy umyślnej wykonawcy jest niezwykle trudne, 

gdyż wymaga dowodów spoza dokumentacji o udzielenie zamówienia, które potwierdzałyby 

zamiar wprowadzenia w błąd zamawiającego, czyli że wykonawca wyobrażał sobie taki skutek i 

tego chciał, ewentualnie na to się godził. Uzyskanie takich dowodów, czy to przez prowadzącego 

postępowanie, czy też przez konkurenta jest mało prawdopodobne, gdyż wymaga dostępu do 

wewnętrznych dokumentów wykonawcy, ewentualnie uzyskania zeznań świadków.  

 

Natomiast wykonawca z łatwością może uwolnić się od odpowiedzialności oświadczając, że nie 

miał zamiaru wprowadzenia zamawiającego w błąd, a podanie nieprawdziwej informacji było 

wynikiem omyłki lub też niesprawdzenia informacji uzyskanej od kogoś innego. Zupełnie inaczej 

przedstawia się możliwość przypisania wykonawcy niedbalstwa, czyli niedołożenia należytej 

staranności przy podawaniu zamawiającemu wprowadzających w błąd informacji. Na podstawie 

art. 14 Pzp do oceny czynności wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z art. 355 § 1 k.c. dłużnik obowiązany jest do staranności 

ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Przypisanie określonej 

osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym 

miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności 

(zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2004 r., IV CK 151/03, wyrok z 

dnia 11 lutego 2015 r., KIO 177/15, wyrok z dnia 11 października 2016 r., KIO 1773/16, wyrok z 

dnia 27 lutego 2015 r., KIO 491/15, wyrok z dnia 26 stycznia 2016 r., KIO 1/16, wyrok z dnia 17 

maja 2016 r., KIO 673/16, wyrok z dnia 28 września 2015 r., KIO 2000/15). 

 

Uzasadnienie lekkomyślności lub niedbalstwa przy przedstawianiu informacji wprowadzających w 

błąd zamawiającego ma dużo lżejszy charakter i obejmuje przypadki braku staranności 

wykonawcy przy przedstawianiu informacji o swojej kwalifikacji podmiotowej. Wykonawca 

przygotowując ofertę winien dochować staranności i ostrożności składając szczegółowe 

oświadczenia w JEDZ, gdyż to one stanowią o tym czy oferta wykonawcy zostanie oceniona na 

podstawie kryteriów oceny ofert. Informacje podane przez wykonawcę powinny być rzetelne i 

przedstawiać prawdziwy stan faktyczny.  
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Zamawiający nie ma ani prawa, ani obowiązku do wzywania wykonawcy, który przedstawił 

informacje nieprawdziwe, do złożenia informacji niewadliwych. Ustawowy tryb uzupełnienia 

oświadczeń lub dokumentów określony w art. 26 ust. 3 Pzp stosowany jest tyko wtedy, gdy po 

stronie wykonawcy składającego ofertę zaistniały uchybienia, których skutkiem jest niemożliwość 

wykazania na dzień składania ofert, że określone przez zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu spełnia. 

 

Przepisy Pzp nie przewidują możliwości sanowania nieprawdziwej informacji i nie statuują 

obowiązku zamawiającego do wzywania wykonawcy, który przedstawił informacje nieprawdziwe 

do złożenia informacji niewadliwych lub poprawienia informacji złożonych na podstawie art. 26 

ust. 3 Pzp. 

 

Redakcja przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp nie pozostawia wątpliwości, co do tego, iż w 

przypadku, gdy wykonawca złożył w ofercie informacje wprowadzające w błąd zamawiającego 

mające wpływ na wynik postępowania, zamawiający ma bezwzględny obowiązek wykluczyć tego 

wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

W doktrynie słusznie przyjmuje się, że podanie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w 

ofercie nie można uznać za „błąd” podlegający uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Jednolita i 

zachowująca aktualność w nowym stanie prawnym w tym zakresie linia orzecznicza Krajowej 

Izby Odwoławczej nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż możliwość uzupełnienia dokumentów 

lub złożenia wyjaśnień w tym trybie w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji jest 

wyłączona. W konsekwencji Zamawiający ocenia wyłącznie pierwotnie złożone wraz z ofertą 

dokumenty (tak w wyroku z dnia 26 stycznia 2016 r., KIO 1/16 oraz w wyroku KIO 526/15, KIO 

177/15, KIO 1370/15). Przepisy Pzp nie przewidują bowiem żadnej możliwości sanowania 

nieprawdziwej informacji zawartej w jednolitym dokumencie i nie zawierają obowiązku 

zamawiającego do wzywania wykonawcy, który przedstawił informacje nieprawdziwe również do 

złożenia informacji niewadliwych.  
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W wyroku z dnia 20 marca 2017 r., KIO 382/17 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do 

wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp zwróciła uwagę, że „Na podstawie 

art. 14 Pzp do oceny czynności wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z art. 355 § 1 k.c. dłużnik obowiązany jest do staranności 

ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Przypisanie określonej 

osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym 

miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności 

(por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy 

czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny i abstrakcyjny, jest ustalany 

niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie 

obowiązków dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz 

konkretnych okoliczności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 

r., sygn. akt V CK 311/02). Dodatkowo w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega 

podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 k.c. precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co do zasady, 

wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Należyta staranność 

profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we 

własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada 

rzeczywistości.”.  

 

Należy zauważyć, że analiza art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp pozwala na przyjęcie, że przesłanka 

wykluczenia z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp jest bardziej pojemna i zawiera 

w sobie również przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, które można uznać za 

kwalifikowane przypadki wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.  

Istotą przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp jest wprowadzenie w błąd zamawiającego, albo 

przez przedstawienie informacji nieprawdziwych, albo przez zmanipulowanie faktów czy 

informacji, które wpłyną na dokonanie przez zamawiającego błędnej oceny w zakresie 

wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

Podstawą wykluczenia jest również zatajenie informacji lub sytuacja, w której wykonawca nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

 



 

 

INFO NOWE PZP Nr 6-7/2017 

 

 

 

 

 

Strona 18 z 73 stron 

 

 

W art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp wina nieumyślna podlega stopniowaniu pozwalającym na wyróżnienie 

niedbalstwa i lekkomyślności. W przypadku winy nieumyślnej efekt zostaje osiągnięty wskutek 

niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Przypisanie określonej osobie 

niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w sposób odbiegający 

od właściwego dla niej miernika należytej staranności. 

 

Kwestię należytej staranności wykonawców w zakresie oświadczeń, składanych wraz z ofertą w 

postępowaniu przetargowym niewątpliwie należy analizować mając na względzie treść art. 355 § 

2 k.c., znajdującego zastosowanie poprzez odesłanie zawarte w art. 14 Pzp. W stosunku bowiem 

do profesjonalistów - a za takich należy uznawać wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego - miernik należytej staranności jest podwyższony w odniesieniu do 

ogólnego miernika staranności dłużnika, ponieważ określa się go z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej przez wykonawcę działalności. Tak określona należyta staranność 

wymaga od wykonawcy, by składając oświadczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego upewnił się, że to, co oświadcza, odpowiadało prawdzie. 

 

W wyroku z dnia 12 października 2009 r. w sprawie KIO/UZP 1223/09, zachowującym 

częściowo aktualność w stanie prawnym odnoszącym się do niniejszej sprawy Krajowa Izba 

Odwoławcza orzekła między innymi, iż „z uwagi na profesjonalny charakter działalności, 

wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zgodnie z art. 355 k.c. dołożyć szczególnej 

staranności przy sporządzaniu oświadczeń składanych wraz z ofertą, w celu uzyskania 

zamówienia publicznego. Natomiast z mocy art. 329 k.c. i art. 430 k.c. w związku z art. 14 Pzp 

odpowiada również za działania swoich pracowników, czy osób trzecich, którym powierza 

przygotowanie oferty”. 

 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp odnosi się do takiego wprowadzenia w błąd, które przybiera 

formę zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. To pierwsze będzie miało miejsce 

również wtedy, gdy wykonawca wie, że we wcześniejszej umowie w sprawie zamówienia 

publicznego lub wcześniejszej umowie z podmiotem zamawiającym zostały nałożone kary 

umowne (znacząco wysokie w stosunku do wartości umowy), a mimo to świadomie oświadcza w 

złożonym jednolitym dokumencie, że nie znajdował się w sytuacji, w której we wcześniejszej 

umowie w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowie z podmiotem zamawiającym 
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zostało nałożone odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 

umową. 

 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp ma zastosowanie do oceny podejmowania przez zamawiających 

wszystkich istotnych czynności, które nie zostały wymienione w treści art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. 

 

6. Zamawiający obowiązany jest ustalić czy wykonawca w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, czy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

należycie wykonał zamówienie 

 

Według doktryny (na kanwie nieobowiązującego już art. 24 ust. 2a Pzp) ustalenie, czy 

wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, musi nastąpić poprzez analizę środków dowodowych, a nie na podstawie 

uprawdopodobnienia.  

 

Rażące niedbalstwo to postać winy nieumyślnej, z którą mamy do czynienia w sytuacji, 

gdy dojdzie do znacznego odchylenia od wzorca należytej staranności, a w konsekwencji 

stopień naganności postępowania dłużnika będzie szczególnie wysoki, gdyż drastycznie i 

poważnie odbiega od modelu należnego zachowania się wykonawcy.  

 

W kontekście art. 24 ust. 2a elementem koniecznym do ustalenia, czy działaniu wykonawcy 

można przypisać cechy rażącego niedbalstwa, jest ustalenie standardu staranności, jakim 

powinien wykazać się wykonawca. W przeważającej mierze wykonawcami są przedsiębiorcy, co 

oznacza, że należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego 

działalności (art. 355 § 2 k.c.). Rażące niedbalstwo to niezachowanie elementarnych zasad 

prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu wykonawcy winy w tej postaci 

decyduje więc zachowanie się przez niego w określonej sytuacji w sposób odbiegający od 

miernika staranności minimalnej. W praktyce bardzo często występują problemy ze stosowaniem 

pojęcia rażącego niedbalstwa.  
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Nie każde naganne zachowanie wykonawcy może zostać zakwalifikowane jako rażące 

niedbalstwo. Rażące niedbalstwo jest elementem winy nieumyślnej, a ta podlega stopniowaniu - 

mamy do czynienia z lekkomyślnością, niedbalstwem i rażącym niedbalstwem. W przypadku art. 

24 ust. 2a dopiero wystąpienie rażącego niedbalstwa wiąże się z możliwością wykluczenia 

wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a. O kwalifikacji danego zachowania 

wykonawcy jako rażącego niedbalstwa decyduje zamawiający, jednakże zawsze na podstawie 

środków dowodowych. W sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact, LEX nr 1230044, 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał szczegółowej analizy pojęcia poważnego 

wykroczenia zawodowego. Trybunał stwierdził, że pojęcie to obejmuje wszelkie zawinione 

uchybienia, które wpływają na wiarygodność zawodową danego wykonawcy, nie tylko naruszenia 

wąsko rozumianych norm deontologicznych obowiązujących w zawodzie wykonywanym przez 

wykonawcę, przy czym „powaga wykroczenia” wymaga co do zasady przeprowadzenia 

konkretnej i zindywidualizowanej oceny postawy danego wykonawcy (Tak: Bazan Aneta, Nowicki 

Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II, LEX 2015). 

 

W wyroku z dnia 30 stycznia 2017 r., KIO 2199/16 Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się 

do wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp.  

 

W postępowaniu Zamawiający wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. W 

uzasadnieniu informacji o wykluczeniu P. z postępowania Zamawiający wskazał, że zawarł z 

Odwołującym umowę o zamówienie publiczne nr (…) z dnia 3 lipca 2014 r., której przedmiotem 

była „Dostawa trzydziestu sześciu fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych 

wagonów tramwajowych wraz z dostawami i usługami powiązanymi’ - dalej „umowa dostawy”. 

Termin wykonania powyższej umowy został określony na dzień 15 września 2015 r. Wykonanie 

dostawy nastąpiło z opóźnieniem, tj. w dniu 30 grudnia 2015 r. W ocenie Zamawiającego, sam 

fakt powstania opóźnienia i nierzetelny sposób informowania Zamawiającego o stanie realizacji 

umowy, istniejącym zagrożeniu zwłoki oraz jej powodach stanowi przypadek ciężkiego 

zawinionego naruszenia przez Odwołującego obowiązków zawodowych. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „W celu wykluczenia wykonawcy z postępowania 

na podstawie ww. przepisu Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo zbadać, czy w 
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okolicznościach danej sprawy, przesłanki zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp spełniły się 

kumulatywnie.  

 

Tym samym Zamawiający zobowiązany jest: 

1) ustalić czy wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności, czy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub należycie wykonał zamówienie. 

2) wykazać powyższe za pomocą stosownych środków dowodowych. 

 

Łączne wystąpienie opisanych przesłanek uprawnia Zamawiającego do wykluczenia wykonawcy 

z postępowania. 

 

W kontekście treści przywołanego przepisu wymaga podkreślenia, że ciężar udowodnienia 

okoliczności uzasadniających wykluczenie wykonawcy z postępowania spoczywa na 

Zamawiającym. 

 

Jak wynika z powyższego wykluczenie wykonawcy może nastąpić w wyniku poważnego 

naruszenia obowiązków zawodowych, skutkiem czego jest podważenie uczciwości wykonawcy. 

Ustawodawca wprost precyzuje, że naruszenie obowiązków zawodowych przez wykonawcę ma 

mieć charakter zawiniony. W szczególności odnosi się do sytuacji, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub należycie wykonał 

zamówienie. 

 

Szczegółowa analiza treści przepisu art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp prowadzi do jednoznacznego 

wniosku, że działanie wykonawcy ma być zawinione. Pojęcie winy było wielokrotnie 

przedmiotem opracowań judykatury i doktryny prawa cywilnego, toteż powielanie teoretycznej 

analizy w tym miejscu jest zbędne. Jedynie dla przypomnienia Izba wskazuje, że wina może być 

kwalifikowana jako umyślna (sprawca chce wywołać określone skutki lub godzi się na ich 

wystąpienie) lub jako nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność) - sprawca przewidywał możliwość 

wystąpienia bezprawnych następstw swego zachowania, lecz bezzasadnie przypuszczał, że ich 

uniknie lub nawet nie przewidywał możliwości wystąpienia takich skutków, ale powinien i mógł je 

przewidzieć. 
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W przeciwieństwie do przytoczonego powyżej pojęcia winy zwrot „poważne naruszenie 

obowiązków zawodowych” jest wyrażeniem niedookreślonym, dlatego też wymaga każdorazowo 

indywidualnej oceny wykonawcy w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. W interpretacji 

ww. przesłanki pomocne jest stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w 

wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. o sygn. C- 465/11 (Forposta) orzekł że: „Pojęcie „poważnego 

wykroczenia” zawarte w art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d 2004/18/WE w sprawie koordynacji 

procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi należy 

rozumieć w ten sposób, że odnosi się ono zwykle do zachowania danego wykonawcy 

wykazującego zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony. Tym 

samym jakiekolwiek nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej 

części może ewentualnie wykazać niższe kompetencje zawodowe danego wykonawcy, lecz nie 

jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem. Ponadto stwierdzenie istnienia 

poważnego wykroczenia wymaga co do zasady przeprowadzenia konkretnej i 

zindywidualizowanej oceny postawy danego wykonawcy. W tym względzie pojęcia 

„poważnego wykroczenia” nie można zastępować pojęciem „okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność” dany wykonawca”. 

 

W zakresie powyższego pojęcia prawodawca sprecyzował jedynie, że zachowaniem mającym 

znamiona, poważnego naruszenie obowiązków zawodowych jest w szczególności, takie 

zachowanie wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub należycie wykonał zamówienie. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała również, że „w Kodeksie cywilnym brak jest bliższego 

określenia pojęcia nienależytego wykonania zobowiązania. Jednak z doktryny prawa cywilnego 

oraz orzecznictwa generalnie wynika, że z nienależytym wykonaniem zobowiązania mamy do 

czynienia wtedy, gdy świadczenie jest wprawdzie spełnione, ale nie jest ono prawidłowe, gdyż 

odbiega w mniejszym albo większym stopniu od świadczenia wymaganego, a pojęcie to jest tak 

ogólne i pojemne, iż nie sposób określić wszystkich sytuacji, do których może się odnosić (tak: 

Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga Trzecia, Zobowiązania, Tom I, Wyd. LexisNexis, 

Warszawa 2011, str. 771). Dla właściwej wykładni przepisu art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp należy 

odwołać się do pojęć, do których interpretowany przepis odsyła, a więc do pojęcia winy umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa. Wina umyślna zachodzi wówczas, gdy dłużnik chce naruszyć ciążące 
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na nim zobowiązania albo przewiduje możliwość takiego naruszenia, na co się godzi. (W. 

Popiołek (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2011, str. 54). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „że opisana sytuacja to 

nie tylko celowe działanie wykonawcy ale również sytuacja, w której wykonawca nie ma 

bezpośredniego zamiaru niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lecz ma 

świadomość, że podejmowane przez niego czynności mogą do takiego skutku doprowadzić. W 

uzasadnieniu wyroku Izby z 1 czerwca 2015 r., zapadłym w sprawie o sygn. akt: KIO 758/15 

wskazano, że: „Rażące niedbalstwo odnoszone jest do naruszenia elementarnych reguł 

prawidłowego zachowania się w danej sytuacji lub nieprzestrzegania podstawowych zasad 

ostrożności. Ma to być szczególnie negatywna, naganna ocena postępowania dłużnika; 

stopień naganności postępowania, które drastycznie odbiega od modelu właściwego w 

danych warunkach (wyrok SN z 22 kwietnia 2004 r. w spr. II CK 142/03).  

 

Jak wskazano w wyroku SN z 10 marca 2004 r. w spr. IV CK 151/03: „Przypisanie określonej 

osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym 

miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. 

Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) 

zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w tej 

postaci decyduje więc zachowanie się przez nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od 

miernika staranności minimalnej”. 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej istotnym jest, iż „zastosowanie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 2 

Pzp wymaga od Zamawiającego udowodnienia ziszczenia się przesłanek opisanych w 

powyższym przepisie, tj. że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, w określonym 

czasie przed wszczęciem postępowania, poważnie naruszył w sposób zawiniony obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie.”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że przeprowadzone postępowanie dowodowe 

nie doprowadziło do potwierdzenia wystąpienia przesłanek opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. 
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W zakresie rozpoznawanego postępowania odwoławczego istotnym jest, iż P., w toku 

postępowania przed Izbą, nie kwestionowała wystąpienia opóźnienia w dostawie 36 

tramwajów (…) na rzecz MPK, jednakże podnosiła, że powstało ono z przyczyn, za które P. 

nie można przypisać winy w postaciach określonych w treści art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp (wina 

umyślna lub rażące niedbalstwo). 

 

Biorąc pod uwagę całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, stanowiska i 

argumentację Stron oraz Przystępujących Krajowa Izba Odwoławcza doszła do przekonania, że 

na termin realizacji umowy dostawy miały znaczący wpływ następujące okoliczności: 

1) opóźnienie w podpisaniu umowy dostawy; 

2) wymagania Zamawiającego niesprecyzowane w siwz, które wpływały na etap projektowania 

oraz etap produkcji tramwajów Krakowiak; 

3) anomalia pogodowe w postaci fali upałów w okresie letnim w 2015 r. oraz ograniczenia w 

dostawie energii elektrycznej, występujące w sierpniu 2015 r. 

 

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie. 

 

7. Czy zamawiający mógł poprawić zaoferowany termin wykonania zamówienia z 

„30.05.2014” na „30.05.2015”? 

 

W dniu 2 kwietnia 2014 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wykonawcy S. S.A. (dalej "Odwołujący"), w którym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie m. in.: 

1) art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i art. 14 Pzp w zw. z art. 66 ustawy - Kodeks cywilny poprzez 

niezasadne przyjęcie przez Zamawiającego możliwości dokonania poprawy w formularzu 

oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia, a mianowicie dokonanie poprawy w pkt 2 

formularza oferty wykonawcy - P.R.I (…) - w ten sposób, że zamiast treści „Zobowiązujemy 

się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30 maja 2014” jest 

„Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30 maja 2015 

r.” i uznanie tak dokonanej przez Zamawiającego poprawy za inną omyłkę polegającą na 

niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), nie 
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powodującą istotnych zmian w treści oferty, podczas gdy wskutek tak dokonanej poprawy 

doszło do zmiany o charakterze istotnym treści oferty; 

2) art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp poprzez naruszenie zakazu zgodnie, z którym 

niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty wskutek 

prowadzonych przez Zamawiającego wyjaśnień. 

 

W uzasadnieniu swoich zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający w ogłoszeniu o 

zamówieniu (pkt II.3) określił termin wykonania zamówienia w następujący sposób: „rozpoczęcia 

nastąpi 26.05.2014, zakończenia 30.05.2015.” 

 

W treści SIWZ - rozdział V „Termin wykonania zamówienia”, Zamawiający wskazał, że „termin 

wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 maja 2015 r.”. Natomiast wzór umowy 

szczegółowej nr (…) (zwana dalej „umową szczegółową”) w § 2 ust. 2 po słowach „wykonanie 

robót do dnia” pozostawia miejsce wykropkowane, do uzupełnienia. Podobnie wzór oferty 

stanowiący Formularz nr 1 do SIWZ w pkt 2 zawiera miejsce wykropkowane, gdzie obowiązkiem 

każdego z wykonawców było określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Odwołujący wskazał, że wykonawca P.R.I. (dalej także „Przystępujący”), którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, w formularzu swojej oferty, w pkt 2 stanowiącym o terminie 

wykonania przedmiotu zamówienia określił termin wykonania zamówienia datą „30.05.2014”. 

 

Odwołujący również wskazał, że w toku czynności oceny i badania ofert, Zamawiający pismem z 

dnia 10 marca 2014 r. wezwał Wykonawcę P.R.I. do wyjaśnienia czy wykonawca ten „wykona 

całość zamówienia w zakresie objętym SIWZ w terminie, do którego zobowiązał się w Formularzu 

Oferty w pkt 2 tj. do dnia 30 maja 2014 r.”. Pismem z dnia 12 marca 2014 r. PRI F. poinformował 

Zamawiającego, że przy sporządzaniu oferty omyłkowo w formularzu w punkcie 2 wpisał termin 

wykonania rok 2014 zamiast 2015 (błąd maszynowy). W związku z powyższym prawidłową datą 

wykonania zamówienia powinna być data 30 maja 2015 r. Wykonawca podtrzymał oświadczenie 

z pkt 9 formularza oferty dot. podpisania umowy na roboty objęte przedmiotowym 

postępowaniem na warunkach określonych w SIWZ w szczególności dot. terminu realizacji. 
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Następnie, Zamawiający pismem z dnia 17 marca 2014 r. zawiadomił P.R.I., że zgodnie z art. 87 

ust. 2 pkt 3 Pzp poprawił w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w ten sposób, że w formularzu oferty (Formularz nr 

1) w punkcie 2 jest: 

„Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30 maja 

2014 r.” 

powinno być: „Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 

dnia: 30 maja 2015 r.”.  

 

Zgodnie z przywołanym przepisem Pzp wskazał, że poprawienie takich omyłek będzie ważne o 

ile Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia nie złoży 

sprzeciwu.  

W odpowiedzi na to pismo Wykonawca pismem z dnia 19 marca 2014 r. wyraził zgodę na 

poprawienie w ofercie z dnia 24 lutego 2014 r. omyłek z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.  

 

Czy Zamawiający prawidłowo dokonał poprawienia terminu wykonania zamówienia? 

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej działanie 

Zamawiającego polegające na dokonaniu zmiany w treści oferty Przystępującego w zakresie 

terminu realizacji Zamówienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp było zgodne z przepisami Pzp.  

Bezspornym faktem w przedmiotowym postępowaniu było określenie przez Przystępującego w 

treści formularza ofertowego daty wykonania Zamówienia w następujący sposób „do dnia 30 

maja 2014 r.” Istotą sporu pomiędzy stronami pozostawała czynność Zamawiającego polegająca 

w pierwszej kolejności na wezwaniu Przystępującego do wyjaśnienia treści złożonej oferty, a w 

konsekwencji złożonych wyjaśnień, czynność dokonania zmiany treści oferty w trybie art. 87 ust. 

2 pkt 3 Pzp.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła argumentację Odwołującego, że skorygowanie daty 

realizacji Zamówienia nie może być traktowana jako oczywista omyłka pisarka, na którą powołuje 

się Przystępujący.  

 



 

 

INFO NOWE PZP Nr 6-7/2017 

 

 

 

 

 

Strona 27 z 73 stron 

 

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, z oczywistą omyłką pisarską 

mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca popełnił błąd pisarki poprzez niewłaściwe użycie 

słowa, nie przestrzegał zasad gramatycznych, opuścił wyrazy lub litery. Omyła pisarska ma 

charakter oczywisty i jest widoczna na pierwszy rzut oka. W przedmiotowej sprawie, omyłce 

popełnionej przez Przystępującego nie można przypisać żadnych z powyższych cech. 

Zamawiający nie miał możliwości samodzielnego skorygowania wskazanej daty. Przystępujący 

miał bowiem prawo wskazać inną datę niż wymaganą przez Zamawiającego w treści SIWZ. 

Ponadto, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, brak było w ofercie Przystępującego 

wystarczających informacji do jednoznacznego stwierdzenia, że nastąpiła omyłka pisarska, a 

celem Przystępującego było wskazanie daty realizacji Zamówieni określonej w treści SIWZ. 

 

Jednakże, fakt, że Przystępujący traktował zaistniałą omyłkę jako błąd maszynowy i w jego 

ocenie powinien on zostać skorygowany w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp pozostaje bez znaczenie 

na rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu. Krajowa Izba Odwoławcza ocenia bowiem 

czynność podjętą przez Zamawiającego w świetle przepisów ustawy Pzp, nie zaś stanowisko 

Przystępującego. 

 

Co do naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 ustawy zdanie drugie. 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający działał zgodnie z przepisami Pzp. W 

pierwszej kolejności należy stwierdzić, że dyspozycja art. 87 ust. 1 Pzp przyznaje 

Zamawiającemu prawo do żądania wyjaśnień treści złożonej oferty, w przypadku zaistniałych 

niejasności.  

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej treść oferty Przystępującego odczytywana w świetle 

wymagań określonych w treści SIWZ budziła jednoznaczne wątpliwości co do możliwości 

zrealizowania Zamówienia w termie pierwotnie oznaczonym przez Przystępującego. 

Oznaczałoby to bowiem, że Przystępujący zobowiązałby się do przebudowy ciągów 

komunikacyjnych wraz z budową estakady do dnia 30 maja 2014 r. Słusznie więc zaznaczył 

Odwołujący, że nie byłoby możliwe wykonanie Zamówienia w tak określonym terminie. Dlatego 

więc Zamawiający w celu wyjaśnienia powyższych możliwości zwrócił się do 
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Przystępującego o złożenie wyjaśnień co do terminu realizacji zamówienia w trybie art. 87 

ust. 1 Pzp. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła argumentacji jakoby Zamawiający prowadził z 

Przystępującym negocjacje w zakresie terminu realizacji Zamówienia, a w wyniku takich 

negocjacji doszło do dostosowania oferty Przystępującego do SIWZ. 

 

Po pierwsze, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej negocjacje do proces zamierzający do 

ustalenia pomiędzy stronami określonych faktów, w celu osiągnięcia porozumienia. Trudno więc 

mówić o negocjacjach w przypadku jednokrotnego wezwania Przystępującego przez 

Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty. Nie ulega w ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej wątpliwości, że sens oświadczenia woli wyrażonego w postaci pisemnej ustala się 

przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu. W przedmiotowym 

postępowaniu jest to formularz ofertowy złożony przez Przystępującego. W procesie wykładni 

zawartych w nim postanowień zasadnicze znaczenie należy więc nadać językowym regułom 

znaczeniowym. Odwołanie się do reguł językowych nie może stanowić jednak, w ocenie Krajowej 

Izby Odwoławczej, wyłącznej podstawy do ustalenie sensu złożonego przez stronę oświadczenia 

woli. Wykładania oświadczenia woli powinna również uwzględniać cel w jakim zostało ono 

złożone oraz kontekst sytuacyjny. Okoliczności te mają, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, 

doniosłość dla zrekonstruowania treści myślowych wyrażonych w oświadczeniu woli i pozwalają 

ustalić właściwy sens tego oświadczenia, niekiedy odmienny od dosłownego jego brzmienia. 

Również inne zachowania przejawione przez strony ex post mogą wskazywać na sposób 

rozumienia złożonego oświadczania woli (por. wyr. SN z dnia 26 listopada 2008 r., III CSK 

163/08, Lex nr 479315; wyr. SN z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 250/08, Lex nr 484668; wyr. SN 

z dnia 20 stycznia 2011 r., I CSK 173/10, Lex nr 738379). 

 

Ponadto, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że przy wykładni oświadczenia woli postuluje się 

w doktrynie życzliwą interpretację wspomagającą uznanie czynności prawnej za ważną. 

Stosowanie takiej dyrektywy oznacza preferowanie takiego znaczenia oświadczenia woli, które 

pozwala na utrzymanie czynności prawnej i uznanie jej za zgodnej z prawem. Za przyjęciem 

takiej reguły przemawia przede wszystkim okoliczność, że z istoty swojej oświadczenie woli 

składane są po to, aby wywołać określone skutki prawne (…). 
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Biorąc pod uwagę powyższą analizę, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że z całokształtu 

dokumentacji postępowania przetargowego wynikała intencja Przystępującego do złożenia oferty 

na warunkach określonych w SIWZ. Izba wzięła tu przede wszystkim pod uwagę fakt, iż w pkt 9 

oferty Przystępujący złożył oświadczenie o realizacji zamówienia na zasadach określonych w 

treści SIWZ. Ponadto, Izba uznała, iż kierując się zasadami logiki, brak jest podstaw do przyjęcia, 

iż racjonalny przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania skomplikowanego zadania 

inwestycyjnego w okresie zaledwie 4 dni. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, gdy 

termin realizacji Zamówienia nie stanowił kryterium oceny ofert. Trudno, w ocenie Izby 

dopatrywać się w działaniu Przystępującego celowego wprowadzania tak nierealnego wykonania 

terminu Zamówienia, skoro pozostawało to bez wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej. 

Ponadto, Izba wzięła pod uwagę zachowanie Przystępującego po wezwaniu do wyjaśnienia 

złożonej oferty. Reakcja Przystępującego na tę czynność ostatecznie potwierdziła rzeczywistą 

wolę tego wykonawcy. Gdyby Przystępujący nie chciał lub nie mógł wykonać zamówienia w 

terminie określonym przez Zamawiającego, nie zgodziłby się na poprawienie oferty. Wówczas 

dopiero zaistniałaby okoliczność uzasadniająca odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 Pzp. 

 

Co do określenia istotności dokonanej zmiany w treści oferty Przystępującego. 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej brak było podstaw do przyjęcia, iż dokonania zmiana 

terminu realizacji Zamówienia spowodowała istotną zmianę oferty Przystępującego. Celem 

przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. jest niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert 

zawierających niewielkie błędy. Aby powyższy cel został osiągnięty, przepis ten nie może być 

interpretowany zawężająco. Poprawienie omyłki w ofercie Odwołującego nie doprowadziło 

zdaniem Izby, do istotnej zmiany treści oferty. Termin wykonania zamówienia jest jednym z 

licznych elementów zobowiązania wykonawcy. Zmiana dokonana przez Zamawiającego nie 

wpłynęła w żaden sposób na przedmiot Zamówienia, na technikę jego realizację, na oferowaną 

cenę. Nie wypłynęła również na wydłużenie planowanego terminu realizacji Zamówienia, gdyż 

termin określony w wyniku dokonanej zmiany pokrywał się z terminem wymaganym przez 

Zamawiającego. Dlatego też, w ocenie Izby nie ma podstaw do przypisania dokonanej zmianie 

przymiotu istotności. 
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Co do argumentu Odwołującego, iż określony termin w treści oferty Przystępującego nie 

pozostawał w sprzeczności z treścią SIWZ. Skoro bowiem Zamawiający wymagał, aby 

Zamówienie zostało zrealizowane do dnia 30 maja 2015 r., wykonawcy mieli pełną swobodę 

wskazać jakikolwiek termin wykonania zamówienia byleby mieścił się on w przedziale czasowym 

określonym przez Zamawiającego. Przystępujący wskazał termin realizacji Zamówienia 30 maja 

2014 r., a więc mieszący się w przedziale czasowym wskazanym przez Zamawiającego. W 

konsekwencji nie można mówić o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała w tym miejscu na orzeczenie Sądu Okręgowego z dnia 12 

lipca 2012 r. (VI Ga 114/12), w którym zostało jednoznacznie wskazane, iż błędem jest 

przyjmowanie, że trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp mogą być sprostowane tylko omyłki, które 

dotyczą niezgodności oferty ze SIWZ. Uzasadnione jest przyjęcie, że skoro ustawodawca 

dopuścił możliwość sprostowania omyłki, która powoduje niezgodność z SIWZ, to tym bardziej 

uzasadnione jest dokonywanie sprostowania w zakresie, który nie jest niezgodny z warunkami 

przetargu (a maiori ad minus). Podkreślenia wymaga również fakt, że korekta terminu realizacji 

Zamówienia pozostawał bez znaczenia dla oceny ofert, gdyż termin wykonania Zamówienia jest 

elementem uwzględnianym przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Z tego też względu, w ocenie 

Izby nie można przypisać dokonanej zmianie elementu istotności. 

 

Wyrok z dnia 23 kwietnia 2014 r., KIO 667/14  

 

Link do wyroku: 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2014_0667.pdf 
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8. Czy wysokość kary umownej odnosi się do przedmiotu zamówienia i może być kryterium 

oceny ofert ? 

 

Wyrok z dnia 7 października 2016 r., KIO 1738/16; KIO 1740/16 

 

Zamawiający ustanowił w SIWZ kryteria oceny ofert w sposób następujący: 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie między innymi kryterium jakości - tj. 

gwarancji należytego wykonania umowy wyrażona w poziomie kary umownej za 

negatywny wynik Audytu Kontrolnego Zamawiającego na danym obiekcie - waga 5% 

 

Odwołujący stwierdził, że kryterium jakości rażąco narusza przepis art. 91 ust. 2 pkt 1 oraz art. 91 

ust. 3 Pzp oraz wskazał, że kryteria oceny ofert mają na celu określenie podmiotów zdolnych do 

realizacji zamówienia i ewentualnie wykluczenie tych, którzy warunków nie spełniają a ponadto 

mają na celu wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert złożonych przez podmioty, które 

uprzednio zostały uznane za zdolne do realizacji zamówienia publicznego. Rozdzielenie oceny 

podmiotowej od przedmiotowej jest w obowiązującym stanie prawnym jedną z ważniejszych 

zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. Przy konstruowaniu kryterium 

oceny ofert Zamawiający ma obowiązek stosowania art. 91 ust. 3 Pzp, z którego wynika, że 

kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej i finansowej (wyjątkiem są postępowania na usługi 

niepriorytetowe). Poza cenowe kryteria oceny ofert powinny zatem dotyczyć cech, parametrów 

czy sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (takich jak przykładowo jakość czy 

funkcjonalność) natomiast ocena podmiotowa (inaczej ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu) powinna być przeprowadzona przed dokonaniem czynności wyboru oferty. 

 

Odwołujący podał, że kryterium zastosowane, przez Zamawiającego zdefiniowane jako „Jakość” 

o wadze 5% stanowiące zdeklarowany przez Wykonawcę poziom kary umownej za nienależyte 

wykonanie umowy stwierdzone na podstawie Audytu Kontrolnego Zamawiającego na danym 

obiekcie są wadliwe, przez co naruszają przepis art. 91 ust. 2. pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 36 

ust. 1 pkt 13 Pzp. W ocenie Odwołującego kryterium skonstruowane przez Zamawiającego w 

podkryterium „Jakość” jest pozorne - bowiem, oczywistym jest, że Wykonawcy w celu uzyskania 
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lepszej klasyfikacji swojej oferty wskażą wartość 5,5% kary umownej jako najwyżej premiowanej, 

co następnie zostanie przez tych wykonawców w ramach zwiększonego kosztu ryzyka kontraktu 

wliczone w cenę oferty. Dlatego też zastosowanie zawartego w postanowieniach SIWZ kryterium 

oceny ofert jest pozorne - ponieważ, pomimo, że kryterium to nazwane jest „Jakość”, ma 

przełożenie na cenę nie zaś na cechy związane z usługą świadczoną przez Wykonawcę.  

 

Odwołujący zwrócił uwagę, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r., 

KIO 1630/14 podała, że „W ramach kryterium innego niż cena, nie powinien się mieścić aspekt 

finansowy, samo kryterium pozacenowe powinno premiować wyłącznie cechę, decydującą o 

wyższej jakości przedmiotu zamówienia”. W omawianym przypadku Zamawiający w sposób 

pozorny zastosował kryterium pozacenowe - ponieważ w istocie ma ono charakter związany 

bezpośrednio z ceną oferty, co w konsekwencji stanowi naruszenie przepisów ustawy. 

Odwołujący wskazał również na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 kwietnia 2015 r., 

KIO 712/15, w którym wskazano, że „Kryteria oceny ofert powinna cechować: zgodność z 

zasadami przejrzystości, niedysktyminacji, równego traktowania oraz gwarancja, że oferty są 

oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. Opis stosowania kryteriów oceny ofert powinien 

być jednoznaczny, czytelny i niepozostawiający swobody interpretacji.” Kryterium oceny ofert 

zastosowane przez Zamawiającego w postanowieniach SIWZ nie wypełniają przywołanych we 

wskazanym orzeczeniu warunków. 

 

Czy Odwołujący miał rację? 

 

W zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 91 ust. 2 pkt 1 oraz art. 91 ust. 3 Pzp przez 

ustalenie kryterium oceny ofert "Jakość - tj. gwarancja należytego wykonania umowy wyrażona w 

poziomie kary umownej za negatywny wynik Audytu Kontrolnego Zamawiającego na dowolnym 

obiekcie - waga 5%" - Krajowa Izba Odwoławcza uznała zarzut za niezasadny. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że Zamawiający w SWIZ opisał kryterium Jakość - tj. 

gwarancja należytego wykonania umowy wyrażona w poziomie kary umownej za negatywny 

wynik Audytu Kontrolnego Zamawiającego na dowolnym obiekcie według następujących zasad - 

waga 5 pkt: 
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1) 2,5% wynagrodzenia brutto miesięcznego dla danego obiektu, jednak nie mniej niż 200 zł - 0 

pkt  

2) 3,5% wynagrodzenia brutto miesięcznego dla danego obiektu, jednak nie mniej niż 200 zł - 2 

pkt  

3) 5,5% wynagrodzenia brutto miesięcznego dla danego obiektu, jednak nie mniej niż 200 zł - 5 

pkt  

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „kryterium to jest powiązane z opisem przedmiotu 

zamówienia, którego niewątpliwie częścią są również postanowienia umowy odnoszące się do 

sposobu realizacji zamówienia w tym ciężaru ewentualnych kar umownych za nienależyte 

wykonywanie zamówienia.  

 

Jak słusznie wskazał Zamawiający w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

problematyka uznania kary umownej odnoszącej się do realizacji zamówienia może 

stanowić gwarancję należytego wykonania zamówienia, tak sam jak termin realizacji 

zamówienia, termin zapłaty czy też gwarancja należytego wykonania zamówienia. Na 

uwagę zasługuje fakt, że każde z kryteriów winno być dobrane w sposób prawidłowy do 

przedmiotu zamówienia. W rozpoznawanym przypadku jest to usługa, tym samym określenie 

kryterium oceny oferty jako jakości wyrażającej się w gwarancji należytego wykonania umowy 

przez określenie przez wykonawcę poziomu kary umownej przy jednoczesnym określeniu w 

SIWZ przez Zamawiającego minimalnej i maksymalnej rozpiętości procentowej zasługuje na 

aprobatę. Fakt, że kryterium oceny oferty nie jest standardowe i „utarte’ w praktyce 

zamówieniowej nie oznacza, że jest ono niewłaściwe.” 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że 

ukształtowanie takie kryterium oceny w postępowaniu stanowi „nadużycie dominującej jego 

pozycji w postępowaniu”. Izba wskazuje, że wręcz przeciwnie, Zamawiający podając 

wykonawcom opisany zakres świadczenia zamówienia pozostawił im swobodną decyzję w 

zakresie poziomu kary umownej. Poziom kar umownych jest uzależniony od sposobu 

świadczenia usługi. Tym samym można wskazać, że im bardziej wykonawca jest pewien jakości 

świadczonej usługi tym może wskazać Zamawiającemu wyższą procentową wartość naliczanej 

kary umownej, natomiast jeżeli wykonawca chce być ostrożniejszy może wskazać niższy poziom 
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procentowy wartości naliczanej kary umownej. Wynika z tego w sposób jednoznaczny, że im 

wyższa zaoferowana procentowa wartość kary finansowej to i finansowe ryzyko 

wykonawcy jest większe ale jednocześnie gwarancja jakości świadczonej usługi jest 

wyższa. Tym samym Zamawiający osiąga dzięki tak ukształtowanemu kryterium 

zamierzony cel tzn. wysoką jakość świadczonych usług. Jak słusznie wskazuje się w 

doktrynie wykonawca przez złożenie oświadczenia co do procentowego poziomu kary 

umownej w zasadzie pozbawia się prawa ubiegania się przed sądem o możliwość 

miarkowania tej kary, bowiem przecież sam taką zaoferował a to w efekcie stanowi również 

gwarancję po stronie Zamawiającego prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła w postępowaniu zawnioskowany przez Zamawiającego 

dowód w postaci protokołu z otwarcia ofert wraz z załącznikiem do protokołu przedstawiony na 

okoliczność wykazania, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia rożni wykonawcy oferują 

różny poziom kar umownych a co wskazuje na określane przez nich ryzyka świadczenia usługi. 

Przedstawiony dowód zawiera zestawienie informacji z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, które Zamawiający prowadził uprzednio dotyczącym przedmiotu zamówienia 

odpowiadającego temu z obecnie prowadzonego postępowania. Załączone zestawienie 

złożonych ofert i zaoferowanych poziomów procentowych kar umownych w przypadku 

poszczególnych wykonawców jest różne tzn. wykonawcy oferowali poziomy procentowe kar 

umownych o różnych wartościach, co pokazuje, że kryterium to nie jest jak twierdził Odwołujący 

pozorne lecz faktycznie realne i ma tym samym rzeczywisty wymiar oceny. W ocenie Krajowej 

Izby Odwoławczej potwierdza to również, że każdy z wykonawców ma swobodę w podjęciu 

decyzji o poziomie procentowym kary umownej czego niewątpliwie nie można uznać za 

zaburzanie dostępu do zamówienia.  

 

Wskazywana przez Odwołującego pozorność tego kryterium oceny ofert z uwagi na 

zaoferowanie przez wszystkich wykonawców procentowego poziomu kary umownej o najwyższej, 

dopuszczonej przez Zamawiającego wartości procentowej, również w ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej się nie broni, bowiem zaznaczyć należy, że Odwołujący nawet nie starał się tej 

okoliczności wykazać, udowodnić natomiast dowód przedstawiony przez Zamawiającego 

świadczy o czymś zupełnie innym. Krajowa Izba Odwoławcza Izba zwróciła również uwagę, że z 

przedstawionego dowodu wynikało, że Odwołujący sam zaoferował niższą od maksymalnej 
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wartość procentową kary umownej, co również niespójne jest z twierdzeniami Odwołującego 

uzasadniającymi pozorność kryterium, że wszyscy wykonawcy zaoferują maksymalną wartość 

procentową kary umownej dopuszczoną przez Zamawiającego. Argumentacja Zamawiającego 

odnosi się do faktów które oparte są na praktyce prowadzonego wcześniej postępowania, w 

ocenie Izby taka argumentacja Zamawiającego zasługuje na aprobatę.  

 

Izba uznała, że nie doszło do naruszenie wskazanych w odwołaniu przepisów prawa. 

 

 

9. Rozbieżność poglądów, co do skuteczności wadium wniesionego w formie gwarancji 

wadialnej wystawionej na zlecenie tylko jednego z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych, występuje rozbieżność 

poglądów, co do skuteczności wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej wystawionej na 

zlecenie jednego z uczestników konsorcjum. Rozbieżności w tej kwestii nie należy wiązać w 

całości z rozbieżnością poglądów organów orzekających, ponieważ każdy z wydanych wyroków 

został wydane w innym stanie faktycznym i często prawnym, wynikającym z innej treści 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Stanowisko, że gwarancja wadialna nie musi być wystawiona na wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

W wyrokach z dnia 6 czerwca 2013 r., KIO 1232/13, z dnia 12 czerwca 2013 r., KIO 1289/13, z 

dnia 3 września 2013 r., KIO 2033/13, z dnia 15 kwietnia 2014 r., KIO 649/14; KIO 655/14, z dnia 

27 sierpnia 2014 r., KIO 1633/14, z dnia 30 września 2014 r., KIO 1897/14, z dnia 5 marca 2015 

r., KIO 336/15, z dnia 19 kwietnia 2016 r., KIO 510/16, z dnia 11 października 2016 r., KIO 

1795/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że gwarancja ubezpieczeniowa nie musi być 

wystawiona na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Podobnie Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 12 maja 2006 r., II Ca 

489/06 oraz Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 14 października 2015 r., XXIII Ga 

1313/15.  
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W sytuacji, kiedy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stałoby się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub którykolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia odmówiłby podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, zamawiający może skutecznie domagać się realizacji gwarancji 

ubezpieczeniowej (także gwarancji bankowej) zapłaty wadium od gwaranta z tytułu tej gwarancji 

wystawionej dla solidarnie zobowiązanego do zawarcia umowy członka konsorcjum ubiegającego 

się o zamówienie (zob. wyrok SO w Katowicach z dnia 1 października 2007 r., XIX Ga 408/07; 

wyrok SO w Warszawie z dnia 20 maja 2008 r., V Ca 903/08; wyrok SO w Częstochowie z dnia 7 

września 2005 r., VI Ca 527/05; wyroki KIO: z dnia 4 listopada 2014 r., KIO 2182/14; z dnia 6 

sierpnia 2014 r., KIO 1501/14; KIO 1518/14; KIO 1531/14; z dnia 11 lipca 2013 r., KIO 1546/13; z 

dnia 12 czerwca 2013 r., KIO 1289/13; z dnia 6 czerwca 2013 r., KIO 1232/13; KIO 1233/13; z 

dnia 5 lutego 2009 r., KIO/UZP 99/09; z dnia 4 maja 2011 r., KIO 810/11, a także wyrok ZA z dnia 

13 marca 2007 r. UZP/ZO/0-229/07). Złożenie gwarancji (ubezpieczeniowej lub bankowej) 

zapłaty wadium przez konsorcjum i to nawet gwarancji wystawionej na rzecz jednego z członków 

konsorcjum jest zatem wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum.  

 

Wskazanie w treści gwarancji jedynie jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia nie dyskwalifikuje gwarancji i możliwości zaspokojenia się z niej przez 

zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w art. 45 ust. 4a 

i 5. Przesłanki zatrzymania wadium, odnoszą się do wykonawcy. W świetle zaś art. 23 ust. 3 w 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych wykonawców (zob. wyrok KIO z 

dnia 4 listopada 2014 r., KIO 2182/14). 

 

W wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r., KIO 808/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skoro 

zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie nakazał szczególnego 

zachowania w przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenia zamówienia, gwarancja ubezpieczeniowa nie musi być wystawiona na wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że „Takie szczególne traktowanie wnoszenia wadium dopuszczone zostało w 

wyroku Sądu Okręgowego w W. z 14 października 2015 r. sygn. akt XXIII Ga 1313/15 
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„Zamawiający mógł wskazać w SIWZ, że w przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji 

bankowych bądź ubezpieczeniowych w treści gwarancji powinny znajdować się wszystkie 

podmioty działające wspólnie, co w przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie 

zamówienia związanych umową konsorcjum oznaczałoby konieczność wymienienia ich 

wszystkich”. W specyfikacji nie znalazły się szczególne uwarunkowania dlatego zamawiający 

powinien zbadać w ramach zaistnienia podstawy do wykluczenia wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenia zamówienia zgodnie z tymi samymi regułami jak i wykonawców 

samodzielnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.”. 

 

Stanowisko, że gwarancja wadialna musi być wystawiona na wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

W wyrokach z dnia z dnia 15 września 2014 r., KIO 1785/14, z dnia 7 stycznia 2015 r., KIO 

2694/14, z dnia 5 maja 2015 r., KIO 813/15, z dnia 22 maja 2015 r., KIO 974/15, z dnia 1 lipca 

2015 r., KIO 1251/15, z dnia 17 września 2015 r., KIO 1936/15, z dnia 8 października 2015 r., 

KIO 2067/15, 2069/15, 2071/15, z dnia 2 listopada 2015 r., KIO 2287/15, z dnia 5 lutego 2016 r., 

KIO 82/16, z dnia 3 marca 2016 r., KIO 219/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że 

gwarancja ubezpieczeniową musi być wystawiona na wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podobnie Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 

dnia 24 marca 2005 r., III Ca 39/05, Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 września 

2015 r., XXIII Ga 1041/15, Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 22 stycznia 2016 r., XII Ga 

697/15. 

 

W wyroku z dnia 21 lipca 2016 r., KIO 1211/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „w 

przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej, dla odpowiedzialności gwaranta 

znaczenie ma treść wynikająca z listu gwarancyjnego. Jeżeli zakres podmiotowy udzielonej 

gwarancji obejmuje tylko jednego spośród wykonawców wspólnie składających ofertę to 

Zamawiający nigdy nie może być pewny, czy gwarant nie odmówi wypłaty wadium. W 

szczególności jeżeli zaistnienie przesłanek zatrzymania wadium związane było z okolicznościami 

dotyczącymi innego wykonawcy niż podmiot oznaczony w liście gwarancyjnym. Zdaniem Izby, 

dla wywiedzenia iż gwarant bierze także odpowiedzialność za działania i zaniechania 

ewentualnych i nieznanych sobie konsorcjantów, zamierzających realizować zamówienie, to dla 



 

 

INFO NOWE PZP Nr 6-7/2017 

 

 

 

 

 

Strona 38 z 73 stron 

 

 

prawidłowego zabezpieczenia interesu Zamawiającego, stanowisko to winno znaleźć 

odzwierciedlenie w treści listu gwarancyjnego, np. przez wskazanie, że przez wykonawcę należy 

rozumieć nie tylko wykonawcę oznaczonego, ale i wszystkich wykonawców, z którymi ten 

wykonawca zdecyduje się ostatecznie złożyć ofertę w oznaczonym postępowaniu.”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, iż „W orzecznictwie przyjęto, że wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani do podejmowania 

działań, na co wskazuje m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2011 r. (V CSK 

475/10), wszyscy wykonawcy tworzący konsorcjum są podmiotami realizującymi zamówienie. 

Dlatego też wystąpienie z wnioskiem do gwaranta o udzielenie gwarancji wadialnej zawierające 

nazwę tylko jednego z konsorcjantów, bez dalszego dookreślenia podmiotów mających brać 

udział w złożeniu oferty, należy uznać za podanie nieprawdziwych informacji, skutkujące w 

ostateczności nieprawidłowością tak wystawionej gwarancji. Podkreślić należy iż w doktrynie 

została przyjęta zasada, że wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy 

bankowej musi mieć taką samą płynność, jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że 

dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione. Wadium stanowi 

bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne (por. wyrok Sądu Okręgowego w 

Warszawie z 14 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1313/15 oraz KIO z dnia 17 czerwca 

2008 r., o sygnaturze KIO/UZP 537/08). Odnosząc się do powyższego podkreślić należy iż 

płynność i pewność zapłaty Zamawiającemu dochodzonej kwoty wadialnej zależy w dużej mierze 

od zajętego stanowiska w tej sprawie przez gwaranta. Niewątpliwym jest, ze gwarant za usługę 

wystawienia gwarancji pobiera stosowne wynagrodzenie, którego wysokość jest zależna od wielu 

okoliczności, a w szczególności od ryzyka wypłaty kwoty wynikającej z gwarancji wadialnej 

Zamawiającemu oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu wnioskującego o jej 

wystawienie. Z uwagi na szeroki zakres ponoszonej odpowiedzialności gwarant przed akceptacją 

gwarancji, w celu oszacowania ryzyka z tym związanego, weryfikuje szczegółowo kondycję 

ekonomiczną oraz zdolność do wykonania kontraktu wykonawcy, którego udział w przetargu ma 

być zabezpieczony. Wynik tego badania przesądza o akceptacji wniosku o wystawienie 

dokumentu gwarancji, a także o wysokości wynagrodzenia, jakie z tego tytułu pobierze gwarant. 

Dlatego też trudno uznać za zasadny pogląd, że gwarant wypłaci Zamawiającemu kwotę wadium 

także w sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności nieznane gwarantowi na etapie wystawiania 

gwarancji i nie znajdujące odzwierciedlenia w ustalonej stawce wynagrodzenia. Za ww. wyrokiem 
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Sądu Okręgowego w Olsztynie sygn. V Ga 205/16 stwierdzić należy iż „Niewątpliwie większa 

liczba wykonawców oznacza większe ryzyko gwaranta, co zapewne przekłada się na zwiększone 

prowizje, których żąda gwarant od wykonawcy. Inaczej mówiąc, gwarant musi mieć pełną wiedzę, 

co do tego, kogo ubezpiecza i od czego ubezpiecza”. Dlatego też Izba uznaje, że niewątpliwe 

roszczenie Zamawiającego, wynikające z gwarancji ubezpieczeniowej, powstaje w odniesieniu do 

okoliczności przewidzianych w treści gwarancji, zarówno jeśli chodzi o jej zakres przedmiotowy 

jak i podmiotowy.”.  

 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej „przenoszenie odpowiedzialności gwaranta na okoliczności 

w niej nie przewidziane lecz tylko podobne, jest niczym innym jak próbą rozszerzającej 

interpretacji treści gwarancji. W tej materii Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 września 2013 r. o 

sygnaturze II CSK 670/12 stwierdził, iż biorąc pod uwagę stanowisko iż gwarancja występująca 

we współczesnym obrocie prawnym, w tym także gwarancja bankowa, jest umową. Dlatego też 

umowa winna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne, które nie będą 

dawały jej stronom, czyli beneficjentowi i gwarantowi, pola do interpretacji. W przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji znaczenie ma wyłącznie stosunek pomiędzy gwarantem, a 

Zamawiającym jako beneficjentem, którego treść wynika z listu gwarancyjnego. Z żadnego 

przepisu ustawy Pzp w tym i z art. 23 nie wynika, aby pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia zachodził węzeł odpowiedzialności solidarnej.”. 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Ustawa Pzp w art. 141 ustanawia solidarną 

odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dopiero za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za wykonanie 

umowy. Złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

nie może być uznane za zaciągnięcie zobowiązania, za które odpowiadają solidarnie, gdyż nie 

ma w tym przypadku wspólnego dla tych wykonawców mienia. Trudno uznać również za zasadne 

wywodzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego w oparciu 

o przepis art. 370 i 380 k.c. Po pierwsze przepisy kodeksu cywilnego stosowane w zakresie 

zamówień poprzez art. 14 Pzp maja zastosowanie tylko do czynności podejmowanych przez 

Zamawiającego i wykonawców, natomiast, aby nastąpiła wypłata wadium konieczna jest 

czynność podmiotu trzeciego tj. gwaranta. Twierdzenie, iż art. 370 k.c. ma zastosowanie, bo 

wspólny majątek istnieje, jest nieprawdziwe - jeśli nawet uznać, iż takim majątkiem będzie 
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powstająca w momencie wyboru umowy wierzytelność do zawarcia umowy, to zazwyczaj już w 

momencie żądania zapłaty wadium przewidzianego w przepisie art. 46 ust. 4a, taka 

„wierzytelność” zwykle nie istnieje, gdyż nastąpiło już np. wykluczenie wykonawcy z 

postępowania. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Izby zasadnym jest przywołanie 

stanowiska SO w Olsztynie (pow. cyt.), wydanego w podobnym stanie faktycznym Sąd stwierdził 

iż: nie ma wątpliwości, iż odpowiedzialność solidarna członków konsorcjum powstaje dopiero po 

zawarciu umowy z zamawiającym, a nie na etapie ubiegania się o zamówienie. Treść przepisu 

artykułu 141 ustawy nie może tu rodzić żadnych wątpliwości. Zgodnie z treścią artykułu 369 

k.p.c., kodeksu cywilnego, zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika z ustawy lub z czynności 

prawnej. Niewątpliwie odpowiedzialność solidarna wykonawców wobec zamawiającego na 

etapie wykonania umowy ma swoje źródło w ustawie, we wskazanym wyżej przepisie 

artykułu 141 ustawy. Z kolei z treści artykułu 23 ustęp 1 ustawy nie wynika odpowiedzialność 

solidarna członków konsorcjum. Źródłem solidarnej odpowiedzialności nie jest w tym przypadku 

ustawa. Nie jest nim także czynność prawna, bowiem na etapie ubiegania się o zamówienie 

między konsorcjantami a zamawiającymi nie doszło do zawarcia żadnej umowy, a jedynie umowa 

mogłaby być taką czynnością prawną.”. 

 

Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że „Odnośnie podnoszonego 

przez Zamawiającego abstrakcyjnego charakter gwarancji, który daje Zamawiającemu podstawę 

do żądania zapłaty kwoty gwarancji bez możliwości ustalania przez gwaranta z jakiego powodu 

kwota wadium ma być wypłacona, stwierdzić należy iż ze względu na abstrakcyjność gwarancji, 

treść gwarancji musi być precyzyjna i jasna, bowiem wyłącznie gwarancja jest podstawą do 

ustalenia obowiązków i praw gwaranta oraz uprawnień beneficjanta. Zatem gwarancja, jak 

wskazał w ww. wyroku z dnia 20 września 2013 r. o sygnaturze II CSK 670/12 Sąd Najwyższy iż 

umowa gwarancji winna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne, które nie 

będą dawały jej stronom, czyli beneficjentowi i gwarantowi, pola do interpretacji. Dlatego też 

zdaniem Izby w dokumencie gwarancji winny być wskazane podmioty należące do konsorcjum 

lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a 

fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta. W innym wypadku gwarant może odmówić 

wypłaty sumy gwarancyjnej, gdy przesłanki przepadku wadium dotyczą niewymienionego w niej 

podmiotu. Bezwarunkowość nie oznacza, że gwarant ponosi odpowiedzialność za zdarzenia, 
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których nie objął ochroną, w tym za działania lub zaniechania podmiotu niewskazanego w treści 

gwarancji.”. 

 

10. Pojęcie treści oferty nie zostało zdefiniowane w przepisach Pzp, jednak orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej wypracowało jednolity pogląd, co do formy i treści oferty  

 

Znaczenie pojęcia „oferta” 

 

Należy odróżnić formę oferty od treści. Forma oferty to sposób, w jaki treść oferty zostaje 

uzewnętrzniona. Na gruncie prawa zamówień publicznych oferta to oświadczenie woli 

wykonawcy, w którym zobowiązuje się on do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego 

(oznaczonego świadczenia) na rzecz zamawiającego, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę 

została wybrana jako najkorzystniejsza i z wykonawcą tym zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego (zob. wyrok KIO z dnia 29 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 847/08; KIO/UZP 

851/08). W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertę w szerokim 

znaczeniu stanowi formularz oferty oraz oświadczenia lub dokumenty wymagane przez 

zamawiającego. Takie znaczenie pojęcia „oferta” występuje w art. 25a ust. 1 i 2 Pzp.  

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertą jest formularz 

ofertowy oraz dołączone: 

1) wyceniony przedmiar robót budowlanych (tzw. kosztorys ofertowy), 

2) oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

3) jednolite dokumenty dotyczące tych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1, 

4) jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, 

5) jednolite dokumenty lub oświadczenia składane przesz każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

6) dokument stwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, 

7) zastrzeżenia wykonawcy, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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Ofertę w szerokim znaczeniu stanowią również dokumenty lub oświadczenia potwierdzające 

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

zamawiającego, jeżeli składane są w celu dokonania oceny ofert (np. specyfikacje techniczne 

zawierające podlegające ocenie wartości parametru technicznego, opis cech funkcjonalnych, 

próbki). 

 

Ofertę w szerokim znaczeniu mogą stanowić stanowią również dowody, dotyczące wyliczenia 

ceny lub kosztu, o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp, składane przez wykonawcę wraz z 

formularzem oferty samodzielnie bez wezwania zamawiającego. 

 

Znaczenie pojęcia „treść oferty” 

 

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 82 ust. 3). 

W przeciwnym razie ofertę odrzuca się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 (obowiązek poprawienia w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującego istotnych zmian w treści 

oferty). Pojęcie treści oferty nie zostało zdefiniowane w przepisach p.z.p. Orzecznictwo Krajowej 

Izby Odwoławczej wypracowało jednolity pogląd, że przez pojęcie treści oferty należy rozumieć 

zobowiązanie wykonawcy do spełnienia wymagań zamawiającego przede wszystkim co do 

zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania 

zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 10 listopada 2010 r., KIO 2345/11).  

 

W przypadku formy wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy robót budowlanych za treść 

oferty uznaje się kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót budowlanych), ponieważ na 

podstawie kosztorysu ofertowego wykonawca jednocześnie dokonuje wyliczenia wynagrodzenia 

oraz składa oświadczenie woli potwierdzające przewidziany do wykonania zakres robót 

budowlanych. Wyceniony przedmiar robót budowlanych ma na celu weryfikację złożonej oferty 

pod kątem wyceny wszystkich robót stanowiących przedmiot zamówienia. Kwestia ta podlega 

ocenie (w toku badania ofert) pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2, a więc ocenie zgodności treści oferty 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 31 października 

2008 r., KIO/UZP 1119/08). Jeżeli kosztorys ofertowy jest dokumentem, w którym wykonawca 

robót budowlanych wycenia zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
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kolejności technologicznej, to niezgodność treści złożonego kosztorysu ofertowego z treścią 

przedmiaru robót budowlanych zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi 

niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3. Wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że wykonawca 

wraz z formularzem oferty składa wyceniony przedmiar robót budowlanych będący integralną 

częścią formularza oferty, oznacza, że sposób wyceny przedmiaru robót budowlanych stanowi 

ustalony przez zamawiającego sposób obliczenia ceny (w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego). 

 

W wyroku z dnia 20 marca 2017 r., KIO 399/17; KIO 438/17; KIO 439/17, zwrócono uwagę, że 

„Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy 

i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie 

są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Sformułowanie przepisu sprawia, że w sytuacji 

wystąpienia tejże przesłanki zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty. Norma art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp odnosi się zaś do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, 

co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych 

elementów istotnych dla wykonania zamówienia.  

 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni 

przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami 

zamawiającego (wyrok KIO z dnia 24 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1093/08). W 

orzecznictwie Izby podkreśla się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być 

oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności oświadczenia 

woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do materialnej sprzeczności 

zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający 

oczekuje, zgodnie z postanowieniami SIWZ". 
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11. Czy można określić termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez 

wskazanie daty kalendarzowej? 

 

Krajowa Izba Odwoławcza jednolicie uznaje wadliwość określenia terminu rozpoczęcia 

wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty kalendarzowej (wskazanie dnia 

zawarcia umowy). W wyroku z dnia 24 lipca 2008 r., KIO/UZP 707/08 Krajowa Izba Odwoławcza 

podzieliła stanowisko Odwołującego, że „wskazanie na etapie postępowania przetargowego, 

konkretnej daty 19 października 2008 r. rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym 

terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą, umożliwiająca 

rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. (...) Z tych względów skład orzekający Izby nakazał 

dokonanie modyfikacji w rozdziale III pkt 1.5 i 1.6.1 oraz w rozdziale VII SIWZ i w odnośnych 

postanowieniach wzoru umowy, przez oznaczenie rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie 9 

tygodni od dnia podpisania umowy”. Podobnie stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w 

wyroku z dnia 12 lutego 2010 r., KIO/1756/10, stwierdzając, że „(…) z uwagi na okoliczność, iż 

nie jest możliwe przewidzenie dokładnego harmonogramu postępowania, choćby ze względu na 

wnoszenie środków ochrony prawnej (...) Zamawiający ani wykonawcy nie mają pewności, ile 

czasu będą posiadać na przygotowanie się do świadczenia usług. (...) Odnosząc powyższe 

ustalenia faktyczne do ustawy Pzp, a w szczególności art. 7 i art. 29 ust. 2 Pzp, należy stwierdzić, 

iż zarzut naruszenia przywołanych przepisów na gruncie analizowanej sprawy znalazł 

potwierdzenie (...) Izba podziela argumentację Odwołującego, że w okolicznościach niniejszej 

sprawy, postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu, które wymagają od wykonawcy, aby rozpoczął 

świadczenie usług w terminie od 1 stycznia 2011 r. prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić, 

kiedy postępowanie się zakończy i jakim czasem będą dysponować wykonawcy na 

przygotowanie się do świadczenia usług. Może się bowiem okazać, iż czas ten będzie bardzo 

krótki”.  

 

Wyznaczenie terminu kalendarzowego na rozpoczęcie wykonywania zamówienia publicznego nie 

jest wadą postępowania skutkującą koniecznością unieważnienia przedłużającego się 

postępowania przetargowego. W wyroku z dnia 23 czerwca 2014 r., KIO 1155/14, Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła, że „celem każdego prawidłowo przeprowadzanego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą spełniającym warunki 
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udziału w postępowaniu, który złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę i która została wybrana 

jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca taki został w postępowaniu wyłoniony i oferta taka 

została w postępowaniu wyłoniona. Zmiana terminu realizacji wykonania zamówienia nie będzie 

stanowić nieważności umowy.” 

 

Ponadto wykonawca w toku postępowania może wnieść odwołanie wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru umowy, jeżeli nie zgadza się z 

określenia terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty 

kalendarzowej. W przeciwnym razie zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia 

publicznego będzie możliwa na zasadach określonych w art. 144 Pzp. W takiej sytuacji 

zamawiający powinien określić, jak będzie się kształtował obowiązek wykonawcy w 

przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego będzie zmianą nieistotną, 

jeżeli zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu nie wzięliby udziału inni wykonawcy lub nie przyjęto by oferty 

innej treści. 

 

Określenie, jak będzie się kształtował obowiązek wykonawcy w przypadku przedłużającego się 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien – zgodnie z art. 144 

ust. 1 pkt 1 Pzp - przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

 

12. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do odrzucenia oferty 

nie ma zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp 

 

Ustawodawca rozróżnia odrzucenie oferty i uznanie oferty z mocy prawa za odrzuconą na 

podstawie art. 24 ust. 4 Pzp.  

 

Przepis z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczy możliwości odrzucenia oferty w postępowaniu 

wieloetapowym, gdzie prowadzi się odrębnie ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu i odrębnie ocenę ofert złożonych przez wykonawców zaproszonych do złożenia 

ofert. W takim postępowaniu wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu 

podlega wykluczeniu i nie zostaje zaproszony do składania ofert, a gdyby mimo to ofertę złożył to 

taka oferta podlega na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp odrzuceniu. Dlatego też 

uregulowanie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp należy zastosować do wykonawcy niezaproszonego do 

składania oferty w postępowaniu wieloetapowym (np. w trybie przetargu ograniczonego). 

 

Przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp nie stosuje się do postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, gdyż jest to postępowanie jednoetapowe i tutaj wykluczenie 

wykonawcy powoduje z mocy prawa na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp uznanie oferty za 

odrzuconą. Tym samym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 

przypadku nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wyklucza 

wykonawcę z postępowania i nie orzeka (jeśli nie zaistnieją samodzielne podstawy do 

odrzucenia) o odrzuceniu oferty. Również w tej sytuacji kwestionowaniu przez wykonawców w 

odwołaniu, może podlegać tylko wykluczenie z postępowania, gdyż w przypadku uchylenia 

czynności o wykluczeniu wykonawcy, złożona oferta, z mocy prawa przestaje być ofertą 

odrzuconą. 

 

Zob. wyroki z dnia 29 listopada 2016 r., KIO 2154/16, z dnia 16 listopada 2016 r., KIO 

2075/16 i z dnia 14 marca 2016 r., KIO 268/16; KIO 270/16 

 

13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

 

Na podstawie art. 181 ust. 1 Pzp wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z 

przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

Pzp (np. żądania wykonawcy unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8). 
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W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności (art. 181 ust. 2 Pzp).  

 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 Pzp, nie przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. 

 

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że 

cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie zostaje osiągnięty.  

Katalog przesłanek unieważnienia postępowania ma charakter numerus clausus (katalogu 

zamkniętego) i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W odniesieniu do art. 93 ust. 1 pkt 7 

Pzp oznacza to, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  

Niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, jest związana z 

zaistnieniem przesłanek unieważnienia umowy określonych w art. 146 ust. 1 Pzp.  

 

14. Brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia nie jest podstawą unieważnienia 

postępowania ze względu na ważny interes publiczny 

 

Wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r., KIO 686/15 

 

Podstawą unieważnienia postępowania przez zamawiającego był art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy 

P.z.p., zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Izba 

zważyła, iż celem postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy przez wybór 

najkorzystniejszej oferty, zatem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to swoiste 

przyrzeczenie zawarcia umowy, od którego zamawiający może zostać zwolniony tylko na 
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podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy P.z.p. nie jest w związku z tym 

możliwe zrezygnowanie z prowadzenia postępowania bez podania uzasadnionych przyczyn 

przewidzianych prawem. 

 

Z uwagi na fakt, iż unieważnienie postępowania jest decyzją zamawiającego, to na nim spoczywa 

obowiązek udowodnienia zaistnienia przesłanki, na którą się powołuje. W doktrynie 

prezentowany jest jednolity pogląd, iż w sytuacji, gdy zamawiający powołuje się na przesłankę 

określoną w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. jako przyczynę unieważnienia postępowania, 

zobowiązany jest wykazać rzeczywiste, kumulatywne zaistnienie przywołanych w ww. przepisie 

podstaw, tj. wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

Przede wszystkim zatem, dla możliwości unieważnienia postępowania na ww. podstawie, 

zaistnieć musi zmiana okoliczności (nie tylko możliwość zaistnienia takiej zmiany) na tyle 

znacząca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym. W tym miejscu rozważyć należy jak powinno być interpretowane pojęcie interesu 

publicznego. Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. za interes 

publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących 

ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, 

realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną 

zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. 

 

Z kolei Sąd Okręgowy w W. w wyroku z dnia 10 lipca 2002 r. orzekł, iż nie można postawić znaku 

równości pomiędzy interesem publicznym a brakiem środków na realizację przedsięwzięcia 

objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia. Inne niż wynikające z ogłoszonego 

postępowania potrzeby zamawiającego i zachodząca w związku z tym konieczność ograniczenia 

wydatków na nabycie przedmiotu zamówienia nie może być samoistną przyczyną unieważnienia 

postępowania. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny 

może powodować, iż środki nań przeznaczone nie powinny być wydane, a zamówienie nie 

powinno być udzielone. Interes publiczny musi być przy tym na tyle istotny, aby uzasadniał jego 

postawienie przed indywidualnym interesem uczestników postępowania. 
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W ocenie Izby zamawiający nie udowodnił, że realizacja zadania nie leży w interesie publicznym. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transmisji danych sieci WAN na potrzeby (...) . Usługi 

te dotyczą przedmiotu działalności zamawiającego, tj. usług przewozu pasażerskiego. Zakres i 

charakter świadczonych usług przemawiają za uznanie ich za realizowane w interesie 

publicznym. Postępowanie na realizację (...) zostało przez zamawiającego unieważnione na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., tj. z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty 

lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wykazał, że odstąpił w ogóle od realizacji 

przedmiotowego zadania, wręcz przeciwnie - wskazywał, że ubiega się o dofinansowanie 

projektu SDIP, co oznacza, że realizacja tego zadania nadal leży w interesie publicznym. Tym 

samym w interesie publicznym jest również dostawa transmisji danych do przedmiotowego 

systemu. 

 

Zamawiający wskazywał, że w przypadku pozyskania środków na wdrożenie projektu którego 

częścią będzie SDIP oraz WAN, zmianie ulegnie lokalizacja wszystkich bądź przeważającej 

części lokalizacji, w których montowane będą urządzenia SDIP, a co za tym idzie - do których 

dostarczana będzie transmisja danych WAN. Twierdzenia zamawiającego nie zostały jednak 

poparte żadnymi dowodami uzasadniającymi prezentowane stanowisko. 

 

W ocenie Izby brak jest również podstaw do przyjęcia, iż okoliczności, na które powołuje się 

zamawiający, były niemożliwe do przewidzenia. 

 

Z wyjaśnień zamawiającego wynika, iż brak możliwości przewidzenia wystąpienia tychże 

okoliczności, upatruje on fakcie, iż wartość zamówienia była znana wykonawcom, zaś samo 

postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym. W ocenie zamawiającego nie sposób 

było zatem przewidzieć, że postępowanie zostanie unieważnione ze względu na to, że wartość 

wszystkich złożonych ofert przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Izba nie podzieliła argumentacji zamawiającego w tym zakresie. Zważyć należy, że zamawiający 

prowadził równolegle dwa postępowania o udzielenie zamówienia - przedmiotowe postępowanie 

oraz postępowanie na SDIP. Zamawiający - jako profesjonalny organizator wielu postępowań o 
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udzielenie zamówienia publicznego - powinien zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p.. Znajomość wartości 

zamówienia przez wykonawców oraz uprzednie przeprowadzenie dialogu technicznego nie jest 

przesłanką wyłączającą ewentualność złożenia ofert z cenami przekraczającymi kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

15. Jaka jest różnica pomiędzy już nieobowiązującym art. 22 ust. 4 Pzp a obowiązującym art. 

22 ust. 1a Pzp? 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., KIO 843/17 

 

Przed dnie 28 lipca 2016 r. zgodnie z uchylonym art. 22 ust. 4 Pzp opis sposobu dokonania 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu musiał być związany z przedmiotem 

zamówienia oraz w stosunku do niego proporcjonalny. Przepis art. 22 ust. 4 Pzp zapewniał 

realizację zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 

1 Pzp) oraz wskazywał, że opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowania nie 

może ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Przepis art. 

22 ust. 4 Pzp wskazywał również zamawiającemu sposób postępowania przy formułowaniu opisu 

sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa była w dawnym art. 22 ust. 1 Pzp w celu 

zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a tym samym 

umożliwienia ubiegania się o zamówienie wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia. 

 

Przepis art. 22 ust. 4 Pzp wskazywał zamawiającemu sposób postępowania przy formułowaniu 

opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w celu zapewnienia 

zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym umożliwienia ubiegania się o zamówienie 

wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Użyte w art. 22 ust. 4 Pzp sformułowanie „związany z 

przedmiotem zamówienia” oznaczało, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, powinien być dokonywany przez pryzmat celu, jakiemu ma on 

służyć, a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania 

przedmiotu udzielanego zamówienia. Użyte w art. 22 ust. 4 Pzp sformułowanie „proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia” oznaczało natomiast, że opis sposobu dokonania oceny spełniania 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 powinien być adekwatny do osiągnięcia celu, a więc 
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wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zasada 

proporcjonalności wyrażona w art. 22 ust. 4 Pzp oznaczała, że opisane przez zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, 

charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie 

powinny ograniczać one dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego 

wykonania. 

 

Po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r., która weszła w 

życie w dniu 28 lipca 2016 r., do Pzp został wprowadzony art. 22 ust. 1a Pzp, zgodnie z którym 

Zamawiający określa 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. 

 

Jaka jest różnica pomiędzy już nieobowiązującym art. 22 ust. 4 Pzp a obowiązującym art. 

22 ust. 1a Pzp? 

 

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2017 r., KIO 843/17, Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, że „Pomimo zmiany przepisów w ocenie Krajowej Izby przy interpretacji i ocenie 

prawidłowości stosowania aktualnie obowiązującego art. 22 ust. 1a Pzp aktualny pozostaje 

dorobek doktryny i orzecznictwa wypracowany na tle poprzednio obowiązujących przepisów, z 

których wynikało, że warunki udziału powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz 

proporcjonalne do niego art. (uchylony 22 ust. 4 Pzp), a warunki te mają na celu zweryfikowanie 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (uchylony art. 22 ust. 5 zd 1 Pzp) W 

doktrynie i orzecznictwie już dawno dostrzeżono, że poprzestanie na definicji językowej 

przymiotnika „proporcjonalny”, nie jest wystarczające, gdyż warunek związany z przedmiotem 

zamówienia zawsze pozostaje w jakiejś proporcji do niego. Za utrwalone należy uznać 

stanowisko, uwzględniające dorobek prawa wspólnotowego i orzeczeń Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również: „TSUE”), że przez proporcjonalność warunku w 

stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji, brak 

nadmierności.  
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Biorąc pod uwagę dorobek orzecznictwa TSUE można powiedzieć, że ocena, czy ustalony 

warunek udziału w postępowaniu nie jest nadmierny wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli 

wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu (por. 

np. wyrok z 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo 

Hiszpanii, LEX nr 84270). Należy przy tym zauważyć, że według doktryny i orzecznictwa 

ustalenie warunków w sposób powiązany z przedmiotem zamówienia oraz do niego 

proporcjonalny, z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się 

o zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, 

które są zainteresowane danym zamówieniem.  

 

Regulacje ustawy wskazują wręcz na przyjęcie diametralnie odmiennego założenia, czyli 

realizacji zamówienia publicznego jedynie przez podmioty należycie zweryfikowane pod kątem 

możliwości należytego wykonania przez nie umowy. Jak trafnie zauważył Sąd Okręgowy w 

Gdańsku w uzasadnieniu wyroku z 6 maja 2009 r. (sygn. akt XII Ga 143/09; niepubl.): Przepisy 

ustawy Pzp nie nakładają na zamawiającego obowiązku nabycia dostaw czy usług spośród 

oferowanych przez wszystkie podmioty na rynku, nawet te, które nie mogą wykazać się 

odpowiednim doświadczeniem w dostawach lub usługach odpowiadających rodzajowo 

przedmiotowi danego zamówienia. Co tym bardziej jest uzasadnione przy robotach budowalnych, 

które co do zasady stanowią najbardziej skomplikowany i wymagający Sygn. akt KIO 843/17 

odpowiednich umiejętności rodzaj zamówień publicznych. Podobnie wypowiadała się wielokrotnie 

Izba (zob. uzasadnienia wyroków wydanych: 8 kwietnia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 259/08), 28 

maja 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 641/09, KIO/UZP 646/09, 13 maja 2013 r. (sygn. akt KIO 

966/13); zamieszczone na www.uzp.gov.pl).  

 

W uzasadnieniu ostatniego z wymienionych wyroków Izba zwróciła również uwagę, że warunki 

udziału w postępowaniu winny zmierzać do wyłonienia wykonawcy dającego jak największą 

gwarancję prawidłowej realizacji zadania. Ponadto stawiane warunki udziału w postępowaniu 

mogą sprawdzać doświadczenie wykonawcy w rożnym aspekcie i zakresie. W szczególności 

również sama wartość wykonywanych zamówień może nieść informacje na temat doświadczenia 

i zdolności wykonawców. Jakkolwiek wartość zamówienia nie zawsze oddaje jakość czy 

techniczne zaawansowanie wykonywanych prac, jest jednak przeważnie obiektywnym 

miernikiem ich skali.  

http://www.uzp.gov.pl/
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Może również dowodzić i potwierdzać, że wykonawca jest w stanie organizacyjnie podołać 

wykonaniu umowy o znacznym zakresie i wartości. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z 29 stycznia 

2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1862/09; zamieszczony jw.) podkreślono, że zamawiający 

zobowiązany jest określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został 

dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające 

należyte wykonanie zamówienia, przy czym określenie warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem 

zamawiającego, który dokonując tej czynności, zobowiązany jest brać pod uwagę przedmiot 

zamówienia, cel przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji.  

 

Opis oceny spełniania warunków jest podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem, a 

także stopniem złożoności. I nie musi zatem zapewniać możliwości ubieganie się o udzielenie 

zamówienia każdemu zainteresowanemu. Nie stanowi zatem naruszenia (utrudniania) uczciwej 

konkurencji fakt, że warunków udziału w postępowaniu nie będą mogli spełnić wszyscy 

zainteresowani ubieganiem się o udzielenie zamówienia.” 

 

 

16. Czy w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum dopuszczalne jest 

zastrzeżenie, że niedopuszczalny będzie podział zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy pomiędzy konsorcjantów oraz że zabezpieczenie musi mieć formę jednego 

dokumentu od jednego gwaranta? 

 

Problematyka zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia została uregulowana w art. 

147-151 Pzp. Zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 

lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Na podstawie art. 148 ust. 2 Pzp za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone 

również: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-



 

 

INFO NOWE PZP Nr 6-7/2017 

 

 

 

 

 

Strona 54 z 73 stron 

 

 

kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez ustanowienie zastawu rejestrowego 

na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 i 3 Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Wymaganie, aby zabezpieczenie miało formę jednego dokumentu od jednego gwaranta oznacza, 

że zamawiający wyłączył możliwość wniesienia zabezpieczenia w kilku formach przewidzianych 

w art. 148 ust. 1 Pzp. Taki wymóg jest sprzeczny z art. 147 ust. 1 Pzp, który uprawnia 

wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia w jednej lub kilku formach określonych w tym przepisie 

i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Taki wymóg jest również sprzeczny z art. 141 Pzp, 

zgodnie z którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Ponadto postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą zmieniać 

bezwzględnie obowiązujących przepisów - a takimi przepisami są art. 141, 148 ust. 1 i art. 23 ust. 

3 Pzp. 

 

Niezależnie od wymagań lub ograniczeń zawartych w treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia uprawnieni są do 

wniesienia zabezpieczenia zgodnie z Pzp.  

 

Za prawidłową uznać należy sytuację, w której każdy lub niektórzy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wniosą zabezpieczenie w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 168 ust. 1 Pzp. Natomiast dla ważności zabezpieczenia istotne jest to, aby z 

treści dokumentu wymienionego w art. 148 ust. 1 Pzp wynikało, że zabezpieczenie zabezpiecza 

konkretne zobowiązanie na wymaganą kwotę oraz okres, bez względu na to, czy zabezpieczenie 

zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach. 
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Czytaj także: 

 

Upadłość jednego z konsorcjantów, a nawet ostateczna likwidacja, nie ma wpływu na zakres 

odpowiedzialności pozostałych konsorcjantów solidarnych >>>  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to swoista kaucja wnoszona przez wykonawcę związana z 

roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego >>>  

 

Czy możliwe jest dochodzenie przez lidera konsorcjum całości roszczenia w postępowaniu sądowym? >>> 

 

 

17. Czy można określić termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez 

wskazanie daty kalendarzowej? 

 

Krajowa Izba Odwoławcza jednolicie uznaje wadliwość określenia terminu rozpoczęcia 

wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty kalendarzowej (wskazanie dnia 

zawarcia umowy).  

 

W wyroku z dnia 24 lipca 2008 r., KIO/UZP 707/08 Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła 

stanowisko Odwołującego, że „wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej 

daty 19 października 2008 r. rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem 

zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą, umożliwiająca rozpoczęcie 

usługi w wymienionej dacie. (...) Z tych względów skład orzekający Izby nakazał dokonanie 

modyfikacji w rozdziale III pkt 1.5 i 1.6.1 oraz w rozdziale VII SIWZ i w odnośnych 

postanowieniach wzoru umowy, przez oznaczenie rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie 9 

tygodni od dnia podpisania umowy”. Podobnie stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w 

wyroku z dnia 12 lutego 2010 r., KIO/1756/10, stwierdzając, że „(…) z uwagi na okoliczność, iż 

nie jest możliwe przewidzenie dokładnego harmonogramu postępowania, choćby ze względu na 

wnoszenie środków ochrony prawnej (...) Zamawiający ani wykonawcy nie mają pewności, ile 

czasu będą posiadać na przygotowanie się do świadczenia usług. (...) Odnosząc powyższe 

ustalenia faktyczne do ustawy Pzp, a w szczególności art. 7 i art. 29 ust. 2 Pzp, należy stwierdzić, 

iż zarzut naruszenia przywołanych przepisów na gruncie analizowanej sprawy znalazł 

potwierdzenie (...) Izba podziela argumentację Odwołującego, że w okolicznościach niniejszej 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/upadlosci-jednego-z-konsorcjantow-nawet-ostateczna-likwidacja-nie-ma-wplywu-na-zakres-odpowiedzialnosci-pozostalych-konsorcjanto
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/upadlosci-jednego-z-konsorcjantow-nawet-ostateczna-likwidacja-nie-ma-wplywu-na-zakres-odpowiedzialnosci-pozostalych-konsorcjanto
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy-swoista-kaucja-wnoszona-przez-wykonawce-zwiazana-z-roszczeniami-z-tytulu-niewykonania
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy-swoista-kaucja-wnoszona-przez-wykonawce-zwiazana-z-roszczeniami-z-tytulu-niewykonania
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/czy-mozliwe-jest-dochodzenie-przez-lidera-konsorcjum-calosci-roszczenia-w-postepowaniu-sadowym
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sprawy, postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu, które wymagają od wykonawcy, aby rozpoczął 

świadczenie usług w terminie od 1 stycznia 2011 r. prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić, 

kiedy postępowanie się zakończy i jakim czasem będą dysponować wykonawcy na 

przygotowanie się do świadczenia usług. Może się bowiem okazać, iż czas ten będzie bardzo 

krótki”.  

 

Wyznaczenie terminu kalendarzowego na rozpoczęcie wykonywania zamówienia publicznego nie 

jest wadą postępowania skutkującą koniecznością unieważnienia przedłużającego się 

postępowania przetargowego. W wyroku z dnia 23 czerwca 2014 r., KIO 1155/14, Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła, że „celem każdego prawidłowo przeprowadzanego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy z wykonawcą spełniającym warunki 

udziału w postępowaniu, który złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę i która została wybrana 

jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca taki został w postępowaniu wyłoniony i oferta taka 

została w postępowaniu wyłoniona. Zmiana terminu realizacji wykonania zamówienia nie będzie 

stanowić nieważności umowy.” 

 

Ponadto wykonawca w toku postępowania może wnieść odwołanie wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru umowy, jeżeli nie zgadza się z 

określenia terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego poprzez wskazanie daty 

kalendarzowej. W przeciwnym razie zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia 

publicznego będzie możliwa na zasadach określonych w art. 144 Pzp. W takiej sytuacji 

zamawiający powinien określić, jak będzie się kształtował obowiązek wykonawcy w 

przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania zamówienia publicznego będzie zmianą nieistotną, 

jeżeli zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu nie wzięliby udziału inni wykonawcy lub nie przyjęto by oferty 

innej treści.  

 

Określenie, jak będzie się kształtował obowiązek wykonawcy w przypadku przedłużającego się 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien - zgodnie z art. 144 
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ust. 1 pkt 1 Pzp - przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

 

18. Jak opisać warunek doświadczenia (zdolności zawodowej) w postępowaniu na dostawę 

fabrycznie nowych autobusów? 

 

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2016 r., KIO/KU 51/16 

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w skrócie „Prezes UZP”) przeprowadził kontrolę 

uprzednią postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w B-B. obejmującą trzy zadania, finansowanego z środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny (…). 

 

W toku kontroli Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

polegające na określeniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i utrudniający 

uczciwą konkurencję warunku udziału w postępowaniu dla części 2 przedmiotu zamówienia 

obejmującej sukcesywną dostawę 38 sztuk autobusów o długości ok. 12 m. (autobusów MAXI-

dwunastometrowych). Stwierdzone naruszenie dotyczy opisu oceny spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia koniecznego do zbadania zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, tj. wykonania określonej liczby autobusów.  

 

Zamawiający dla części 2 zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisał 

następująco: 

„Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali lub 

wykonują (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) dostawy fabrycznie nowych 

niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) 

spełniającymi normę czystości spalin Euro 6, w ilości minimum: (…) 

Zadanie Nr 2 - co najmniej trzy dostawy po min. 5 szt. autobusów MAXI - dwunastometrowych 

każda dostawa.”. 
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W wyniku kontroli Prezes UZP uznał, że bez znaczenia dla oceny zdolności wykonawcy jest 

kwestia badania ilości dostaw, w ramach których dana liczba autobusów została dostarczona, czy 

też badanie ilości autobusów w jednej dostawie. O wiedzy i doświadczeniu wykonawcy świadczy 

bowiem tylko i wyłącznie łączna liczba wykonanych autobusów spełniających wszystkie 

wymagania zamawiającego. W ocenie Prezesa UZP sam proces dostawy (ilość dostaw jak i 

wielkości partii) nie są na tyle skomplikowaną czynnością, aby koniecznym był badanie zdolności 

wykonawcy pod kątem zdolności wykonania określonej liczby dostaw. 

 

Prezes UZP zwrócił również uwagę, że udzielając odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców 

Zamawiający odmówił możliwości wykazania się 1 dostawą obejmującą łącznie 15 sztuk 

autobusów, co wyjaśniał w toku kontroli oczekiwaniem, aby wykonawcy wykazali posiadanie 

zdolności do rzetelnego i zgodnego z SIWZ wykonania zamówienia.  

 

W ocenie Prezesa UZP wykonawca, który zrealizowałby co najmniej 15 sztuk autobusów, np. w 

ramach dwóch dostaw nie daje mniejszej gwarancji prawidłowej realizacji zamówienia niż 

wykonawca, który wykaże się wykonaniem min. 5 sztuk autobusów w ramach każdej z co 

najmniej 3 dostaw. 

 

Zamawiający wniósł zastrzeżenia od wyniku kontroli. 

 

Prezes UZP w odpowiedzi na zastrzeżenia Zamawiającego podtrzymał stanowisko zawarte w 

informacji o wyniku kontroli o stwierdzonym naruszeniu przez Zamawiającego art. 22 ust. 4 w zw. 

z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez niedopuszczenie możliwości wykazania się doświadczeniem w 

wykonaniu co najmniej 15 sztuk autobusów w ramach mniej niż 3 dostaw i jednocześnie 

narzucenie minimalnej liczby autobusów w ramach każdej z dostaw, co jest nieproporcjonalne do 

przedmiotu zamówienia i jednocześnie mogło utrudnić uczciwą konkurencję. Prezes UZP 

ponownie odniósł się do stanowiska wyrażonego w informacji z wyników kontroli o potrzebie 

badania proporcjonalności warunku udziału w postępowaniu na podstawie łącznej liczby 

wyprodukowanych autobusów, a nie liczby dostaw, w ramach których pojazdy te były 

dostarczane oraz konkretnej liczby pojazdów w każdej z tych dostaw. W wynikach kontroli nie 

kwestionowano samej liczby dostarczonych autobusów (15 sztuk), jako proporcjonalnej do 

przedmiotu zamówienia (38 sztuk). Zarzut nieproporcjonalnego opisu warunku dotyczył wyłącznie 
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wymogu, aby dostawy odbywały się w ramach sztywnej ilości dostaw (nie mniej niż 3), z 

określoną liczbą sztuk autobusów w każdej z tych dostaw.  

 

W ocenie Prezesa UZP nie ma podstaw do twierdzenia, że jedną dostawę w trzech częściach 

prawidłowo zrealizuje wyłącznie wykonawca, który wykonał w przeszłości 3 odrębne dostawy. 

Większa ilość dostaw zrealizowanych przez wykonawcę nie oznacza, że posiada on 

doświadczenie w realizacji różnorodnych dostaw, mogą one bowiem dotyczyć takiego samego 

modelu autobusu, czy też mogą być zrealizowane na rzecz tego samego zamawiającego w 

ramach odrębnych zamówień częściowych. Prezes UZP zwrócił uwagę, że przy dostawie 

autobusów o doświadczeniu wykonawcy świadczy skala i rodzaj danej dostawy, ponieważ 

najistotniejszym elementem jest umiejętność wyprodukowania określonej liczby autobusów o 

danych parametrach. Zdaniem Prezesa UZP o nieprawidłowości stanowiska Zamawiającego 

świadczy to, że przyjęty sposób oceny doświadczenia prowadzi do wniosku, iż wykonawca, który 

wykonał w ramach swojej działalności wyłącznie 3 dostawy po 5 sztuk autobusów ma większe 

doświadczenie niż wykonawca, który wykonał jedną dostawę, np. na 100 sztuk autobusów lub 

kilkanaście / kilkadziesiąt dostaw autobusów, ale żadna z nich nie obejmowała min. 5 sztuk 

autobusów. Umiejętność jednorazowego wykonania i dostarczenia dużej liczby pojazdów może 

pozytywnie świadczyć o możliwościach produkcyjnych i organizacyjnych takiego wykonawcy, a w 

dalszej kolejności - również możliwościach serwisowych. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem Prezesa UZP. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że oceny warunku wiedzy i doświadczenia należało 

dokonać pod kątem ustalenia, czy nie był nadmierny dla oceny zdolności wykonawcy zdobytych 

dotychczas przy realizacji przedmiotowo podobnych zamówień na rzecz innych podmiotów. 

Powołując się na wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8 maja 2014 r., XII Ga 211/14, 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że warunek udziału, który abstrahuje od przedmiotu 

zamówienia zawsze ogranicza w sposób niedozwolony dostęp do zamówienia, gdyż nie będzie 

obiektywnego uzasadnienia dla jego zastosowania. Zamawiający może powiązać ze sposobem 

spełnienia świadczenia, szczególnymi warunkami wykonania zobowiązania, terminem 

wykonania, świadczeniami akcesoryjnymi, jak również skalą, zakresem zamówienia, gdyż te 

elementy składają się na charakterystykę przedmiotu zamówienia. Powiązanie z przedmiotem 
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zamówienia opiera się na uwzględnieniu w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

takich elementów, które występują w przyszłej umowie (składają się na całokształt przyszłego 

zobowiązania). Stąd niezbędne jest interpretowanie określenia „proporcjonalny” przez pryzmat 

dorobku prawa wspólnotowego i orzeczeń TS, gdzie przymiotnik „proporcjonalny” używany jest w 

znaczeniu „zachowujący właściwą proporcję”. Warunek proporcjonalny więc, to tyle co warunek 

nie nadmierny. Nakaz stworzenia i zachowania warunków w sposób powiązany z przedmiotem 

zamówienia oraz do niego proporcjonalny, z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród 

wykonawców ubiegających się o zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do 

zamówienia wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do jego realizacji w sposób, który nie 

zapewni spełnienia kryterium wyboru oferty, w tym przypadku najniższej ceny. Uznając 

stanowisko Prezes UZP za zasadne, Krajowa Izba Odwoławcza w całości podzieliła 

argumentację prezentowaną w informacji o wyniku kontroli, jak i stanowisku złożonym w 

odpowiedzi na zastrzeżenia Zamawiającego. W szczególności, Izba przychyla się do przykładów 

faktycznie większego doświadczenia wykonawcy, który zrealizował w sposób należyty jedną dużą 

dostawę (np. 15 sztuk lub więcej), a które nie byłoby uznane przez Zamawiającego, jako 

potwierdzające konieczne do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie. 

 

Linki do uchwały KIO/KU 51/16: 

 

Uchwała z dnia 10 sierpnia 2016 r., KIO/KU 51/16  
 
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_0051.pdf  
 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32463/uchwala-KIOKU5116.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32463/uchwala-KIOKU5116.pdf
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/32463/uchwala-KIOKU5116.pdf
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19. Czy przyjęcie formy wynagrodzenia ryczałtowego nie zwalnia zamawiającego z 

poprawienia omyłek w ofercie oraz ustalenia prawidłowej ceny oferty? 

 

W wyroku z dnia 27 stycznia 2014 r., KIO 50/14, Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła 

poglądu odwołującego, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego uniemożliwia zamawiającemu 

badanie kosztorysów ofertowych.  

 

Cena ryczałtowa jest pojęciem nie mającym umocowania normatywnego. Na gruncie praktyki w 

obszarze zamówień publicznych pojęcie to używane jest w znaczeniu „wynagrodzenia 

ryczałtowego”, o którym stanowi art. 632 k.c. Zgodnie z przywołanym przepisem umówienie się 

przez strony o wynagrodzenie ryczałtowe, ma taki skutek, że co do zasady wykonawca nie może 

domagać się od zamawiającego jego podwyższenia. Zastrzeżenie wynagrodzenia ryczałtowego 

w żaden sposób nie zwalnia więc zamawiającego z badania poprawności oferowanego 

świadczenia oraz ustalenia niewadliwej kalkulacji ceny oferty. Są to obowiązki ustawowe, od 

których wykonania zamawiający nie może się uchylić w żaden sposób. Postanowienia SIWZ nie 

wskazują, jak chciałby odwołujący na pomocniczy charakter kosztorysu. Izba nie zgadza się, też 

z twierdzeniem, że pomocniczy charakter kosztorysu, wynika ipso iure z ryczałtowego charakteru 

wynagrodzenia.  

 

Poprzednio obowiązujący art. 88 P.z.p., zgodnie z którym przyjmowało się, że cena o charakterze 

ryczałtowym jest prawidłowa bez względu na sposób jej obliczenia, został uchylony. Zamawiający 

zobligowany w obecnym stanie prawnym jest do badania na równych zasadach ofert niezależnie 

od sposobu jej obliczenia ceny oraz sposobu obliczenia wynagrodzenia wykonawcy, gdyż ustawa 

nie wyprowadza już w tym zakresie żadnych domniemań (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 

listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2392/12, KIO 2410/12).  

 

Kosztorys jest pomocą dla wykonawców w tym sensie, że umożliwia im objęcie swoim 

świadczeniem całego przedmiotu zamówienia i prawidłowe obliczenie ceny oferty. Służy też 

rozproszeniu ewentualnych wątpliwości zamawiającego, które zrodziłyby się w toku badania i 

oceny ofert oraz umożliwia poprawienia oferty zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 87 ust. 

2 P.z.p. Oczywistym jest dla Izby, że zamawiający, który żąda kosztorysu, w toku badania i oceny 
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ofert, odnosi się do jego treści bez konieczności zawierania odrębnej deklaracji w 

postanowieniach specyfikacji.  

 

Pogląd, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie uniemożliwia zamawiającemu 

badania zgodności oferty z SIWZ na podstawie kosztorysów ofertowych, kształtuje się w 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (wyroki: z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO 

1101/10, z 10 lutego 2011 r. sygn. akt. KIO 179, z 16 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2392/12, 

KIO 2410/12, z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt KIO 2611/12, z 30 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 

67/13. 70/13, 72/13).  

 

20. Wymóg, aby wykonawca zobowiązał się do przybycia na teren budowy maksymalnie w 

ciągu godziny, na każde wezwanie zamawiającego, stanowi naruszenie uczciwej 

konkurencji. 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2015 r., II GSK 

1427/14 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 u.z.p. przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

Sąd I instancji wskazał, że opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać konkretny stan 

faktyczny, z czym należy się zgodzić, niemniej jednak przy ocenie poprawności sporządzenia 

opisu przedmiotu zamówienia należy kierować się również perspektywą wykonawcy. 

Wprowadzenie w SIWZ wymogu, aby wykonawca zobowiązał się do przybycia na teren budowy 

maksymalnie w ciągu godziny, na każde wezwanie zamawiającego, nie znajduje jakiegokolwiek 

racjonalnego uzasadnienia. Jak wskazał organ, a co de facto nie zostało zakwestionowane, 

wymóg ten nie miał oparcia w dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania robót. Zatem, 

wprowadzenie tego tak rygorystycznego wymagania, zawężającego w rzeczywistości krąg 

wykonawców niewątpliwie godził w zasadę uczciwej konkurencji.  

 

Uzasadnieniem dla tego rygoru nie mogły być obowiązki, wskazywane przez Sąd I instancji, jakie 

spoczywają na osobie pełniącej nadzór inwestorski. Skoro wynikają one wprost z przepisów rangi 
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ustawy, to każda osoba, która zgłasza chęć realizacji określonego zadania musi mieć 

świadomość, co do swoich możliwość w tym zakresie. Poza tym obecność nadzoru 

inwestorskiego na poszczególnych etapach wykonywania robót budowlanych jest niejako 

„wymuszana” charakterem tych robót. Można też założyć, że nieuzasadnione wzywanie przez 

zmawiającego osoby pełniącej nadzór inwestorski może prowadzić do destabilizacji wykonywania 

robot budowlanych. 

 

Stąd też wprowadzanie dodatkowych obostrzeń bez wyraźnego uzasadnienia jest nie tyko 

sprzeczne z zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 2 u.z.p., ale też niecelowe. Prowadzi to do wniosku, 

że wprowadzenie do SIWZ postanowień o charakterze ograniczającym konkurencyjność jest 

możliwe, o ile zamawiający wskaże na realne przesłanki równoważące ograniczenie 

konkurencyjności, czego w niniejszej sprawie zabrakło. 

 

21. Informacja banku może zawierać informację o potencjalnej możliwości uzyskania przez 

wykonawcę kredytu w kwocie określonej przez zamawiającego. 

 

Wyrok z dnia 9 marca 2017 r., KIO 352/17 

 

W wyniku dokonania oceny ofert zamawiający uznał, że oferta konsorcjum F. i spółka jest ofertą 

najkorzystniejszą i wezwał tego wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających 

spełnianie wymagań, w tym dotyczących potwierdzenia zdolności finansowej lub ekonomicznej.  

W odpowiedzi, konsorcjum złożyło informację z A. Bank S.A. z dnia 9 stycznia 2017r. dotyczącą 

pani M. U., w której zawarto informację, że „w oparciu o analizę dokumentów finansowych tj. 

sprawozdania za ubiegły okres obrachunkowy oraz książki przychodów i rozchodów za 

miesiąc październik, przy założeniu, że nie posiada zaangażowań kredytowych o 

charakterze obrotowym w innych bankach (..) posiada zdolność kredytową do obsługi 

kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym w A. Bank SA do wysokości 1 000 

000 PLN”. Dalej w treści informacji banku stwierdzono, że „Warunkiem przyznania kredytu jest 

podjęcie przez A. Bank wiążącej decyzji kredytowej po przeprowadzeniu pełnej analizy 

kredytowej zgodnie z obowiązującymi w A. Bank regulacjami na podstawie złożonego przez 

klienta wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz pozytywnej ocenie zdolności 



 

 

INFO NOWE PZP Nr 6-7/2017 

 

 

 

 

 

Strona 64 z 73 stron 

 

 

kredytowej Klienta” oraz że „Przedmiotowa opinia nie stanowi decyzji kredytowej i nie jest formą 

przyrzeczenia kredytu”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego, że przedstawiona 

informacja banku nie potwierdza w sposób jednoznaczny zdolności kredytowej członka 

konsorcjum. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Potwierdzenie zdolności kredytowej 

wystawiane w informacjach z banku stanowi ogólną ocenę kondycji wykonawcy, jego zdolności i 

możliwości kredytowych. W żadnej mierze nie można wymagać, aby opinia taka nosiła cechy 

wiążącej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu. Wydanie takich decyzji jest 

bowiem uzależnione od spełnienia szeregu, ściśle określonych przez bank wymagań.”. 

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Celem złożenia opinii z banku w postępowaniu 

przetargowym jest uzyskanie informacji o potencjalnej możliwości uzyskania przez dany 

podmiot środków finansowych na wymaganym przez zamawiającego poziomie a nie 

udzielenie konkretnego kredytu. Złożona przez konsorcjum F. i spółka opinia bankowa, 

wystawiona przez A. Bank S.A. spełnia wymagania, bowiem bank po przeanalizowaniu 

dokumentów księgowych stwierdził, że wykonawca posiada zdolność kredytową do obsługi 

kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym w A. Bank SA do wysokości 1 000 

000PLN, co w sposób znaczący przewyższa wymaganie określone przez Zamawiającego (…). 

Niezasadną jest także argumentacja Odwołującego, że złożenie informacji z banku z datą 9 

stycznia 2017r. tj. po dacie składania i otwarcia ofert, może wskazywać, że na dzień składania 

ofert warunek nie został spełniony. Jak wyżej wskazano, Zamawiający prowadzi postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w tzw. „procedurze odwróconej”, uregulowanej w art. 24aa 

ustawy Pzp, który został wprowadzony ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016r. Zgodnie z 

tą procedurą Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a następnie bada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokonując oceny podmiotowej wykonawcy 

Zamawiający opiera się na informacjach zawartych w dokumentach JEDZ, które stanowią 

wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia a następnie, przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 



 

 

INFO NOWE PZP Nr 6-7/2017 

 

 

 

 

 

Strona 65 z 73 stron 

 

 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1. (…).”. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku „procedury odwróconej „dokumenty 

składane w wyniku wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust.1 ustawy Pzp mają być 

aktualne na dzień złożenia tych oświadczeń lub dokumentów, co oznacza, że mogą być 

one wystawione po dacie składania ofert, gdyż stan spełnienia warunków i niepodlegania 

wykluczeniu musi być utrzymany również na moment ich złożenia Za przyjęciem takiego 

stanowiska przemawia przede wszystkim cel wprowadzenia w przepisach Pzp regulacji, zgodnie 

z którą wykonawcy nie mają obowiązku składania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Przypomnieć 

należy, że celem ustawodawcy było odformalizowanie i uproszczenie procedur przetargowych 

przez zmniejszenie wymagań formalnych po stronie wykonawców polegających na braku 

konieczności składania wraz z ofertą wszystkich dokumentów i oświadczeń, potwierdzających 

spełnianie wymagań i brak podstaw wykluczenia. Zamawiający, dokonuje oceny spełniania 

wymagań wyłącznie w oparciu o dostarczone dokumenty JEDZ, które zgodnie z art. 25a ust. 1 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i spełnia kryteria selekcji nie później niż na dzień składania ofert, z tym 

zastrzeżeniem, że w przypadku tzw. „procedury odwróconej” zamawiający ocenia dokumenty 

JEDZ tylko takiego wykonawcy, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą. (…). Wymaganie, 

aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, składając wraz z ofertą dokument JEDZ 

jednocześnie dysponował kompletem dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań i brak 

podstaw wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert, byłoby zaprzeczeniem celu 

nowelizacji ustawy, jakim było odformalizowanie i uproszczenie procedur przetargowych. Przyjęte 

przez Izbę stanowisko, znajduje także uzasadnienie w treści art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp, który 

zezwala Zamawiającemu na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.”. 
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Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „również ustawodawca unijny przykłada 

dużą wagę do oceny spełniania wymagań i braku podstaw wykluczenia wg stanu aktualnego, 

bieżącego. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, poz. 85 preambuły wskazano m.in., że „istotne jest, by decyzje 

instytucji zamawiających opierały się na aktualnych informacjach, w szczególności jeśli chodzi o 

podstawy wykluczenia, z uwagi na to, że ważne zmiany mogą zachodzić dość szybko, np. w 

przypadku trudności finansowych, które sprawiałyby, że dany wykonawca staje się 

nieodpowiedni, lub, przeciwnie, z racji spłacenia w międzyczasie zaległych zobowiązań z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne (..). Odnosząc się do określonego w przepisach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu 

ważności dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Izba wskazuje, że prawodawca określając terminy ważności tych dokumentów 

podał jedynie dolną granicę ich ważności. W przypadku informacji z banku potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową, termin jej ważności określono „nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert”. Oznacza to, że nie można 

złożyć celem potwierdzenia spełniania wymagań dokumentu „starszego” niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert, ale dopuszczalne jest złożenie dokumentu bardziej aktualnego 

tj. wystawionego po dacie składania ofert.”. 

 

Podobne stanowisko co do aktualności dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 1 i 2 Pzp, 

Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła w wyrokach z dnia 19 grudnia 2016 r. sygn. akt KIO 2249/16 

oraz sygn. akt KIO 366/17.  

 

22. Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

obejmuje opcję? 

 

Wyrok z dnia 18 stycznia 2016 r., KIO 2482/16 

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa - Prawo zamówień publicznych nie zawiera 

definicji legalnej pojęcia „prawo opcji”. Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy dotyczące 

udzielania zamówień publicznych.  
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Polski ustawodawca, implementując powyższy przepis dyrektywy w odniesieniu do instytucji 

prawa opcji, również skupił się na zagadnieniu szacowania wartości zamówienia, wskazując w 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.), że „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy 

ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z 

uwzględnieniem prawa opcji”. 

 

W postępowaniu, którego dotyczy wyrok z dnia 18 stycznia 2016 r., KIO 2482/16, zamawiający 

nie określił wprost zamówienia podstawowego (gwarantowanego), które wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać, oraz odrębnie prawa opcji, które może zostać wykonane jedynie w 

określonych sytuacjach. Zamawiający określił całość zamówienia z możliwością ewentualnej 

rezygnacji z jego z góry określonej części.  

 

Zamówienie co do zasady obejmowało zatem zakres uwzględniający również część zamówienia 

objętego prawem opcji. 

 

Tym samym, rozstrzygając kwestię, czy w rozpoznawanym przypadku kwota, jaką zamawiający 

obowiązany jest podać zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, winna uwzględniać część zamówienia 

objętego prawem opcji, należy odpowiedzieć na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem 

„zamówienia”, o którym mowa we wskazanym przepisie. Zamawiający obowiązany jest bowiem 

podać kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie „zamówienia”. 

 

W tym celu należy odwołać się do definicji zamówienia publicznego, zawartego jest w art. 2 pkt 

13 Pzp, zgodnie z którą przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną 

między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane. 

 

Ze wskazaną definicją koreluje przepis art. 29 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym przedmiot 

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
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Z powyższego wynika zatem, że prawo opcji, o ile jest przewidziane, jest niezbędnym 

składnikiem opisu przedmiotu zamówienia. Jest to bowiem czynnik objęty koniecznością jego 

wskazania zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp. Stanowisko to potwierdzają także wskazane wyżej 

przepisy dyrektywy oraz art. 34 ust. 5 Pzp, nakazujące, przy ustalaniu szacunkowej wartości 

zamówienia, uwzględniać prawo opcji. Oczywistym jest zatem, iż prawo opcji stanowi część 

przedmiotu zamówienia, czyli przedmiotu umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym i 

wykonawcą. 

 

Zamawiający, podając kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

obowiązany jest zatem podać kwotę, za którą zamierza sfinansować przedmiot zamówienia 

opisany zgodnie z przepisami Pzp, w tym art. 29 ust. 1 Pzp. Oczywistym jest zatem, iż 

kwota ta winna dotyczyć zamówienia rozumianego kompleksowo, tj. również z 

przewidywanym prawem opcji. 

 

 

23. Warto wiedzieć o tym, że … 

 

Zobacz linki: 

 

Doświadczenie wykonawcy nie może być kryterium oceny ofert  >>>  

 

Zarzut odwołującego musi być skonkretyzowany, ale nie ma znaczenia, gdzie odwołujący go 

zamieści w odwołaniu >>>  

 

Przy obszernych opisach warunków udziału w postępowaniu może się okazać, że limit znaków w 

ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich pełne opisanie i w takiej sytuacji zamawiający będą 

zmuszeni odsyłać do zapisów SIWZ lub dokonywać sprostowania ogłoszenia poprzez jego 

uzupełnienie. Tego rodzaju sytuacje nie stanowią naruszenia przepisów Pzp  >>>  

 

Czy końcowy termin ważności gwarancji wadialnej może przypadać na dzień ustawowo uznany za 

wolny od pracy?  >>>  

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/doswiadczenie-wykonawcy-nie-moze-byc-kryterium-oceny-ofert
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zarzut-odwolujacego-musi-byc-skonkretyzowany-ale-nie-ma-znaczenia-gdzie-odwolujacy-go-zamiesci-w-odwolaniu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zarzut-odwolujacego-musi-byc-skonkretyzowany-ale-nie-ma-znaczenia-gdzie-odwolujacy-go-zamiesci-w-odwolaniu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/przy-obszernych-opisach-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-moze-sie-okazac-ze-limit-znakow-w-ogloszeniu-o-zamowieniu-uniemozliwia-i
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/przy-obszernych-opisach-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-moze-sie-okazac-ze-limit-znakow-w-ogloszeniu-o-zamowieniu-uniemozliwia-i
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/przy-obszernych-opisach-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-moze-sie-okazac-ze-limit-znakow-w-ogloszeniu-o-zamowieniu-uniemozliwia-i
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/przy-obszernych-opisach-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-moze-sie-okazac-ze-limit-znakow-w-ogloszeniu-o-zamowieniu-uniemozliwia-i
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/czy-koncowy-termin-waznosci-gwarancji-wadialnej-moze-przypadac-na-dzien-ustawowo-uznany-za-wolny-od-pracy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/czy-koncowy-termin-waznosci-gwarancji-wadialnej-moze-przypadac-na-dzien-ustawowo-uznany-za-wolny-od-pracy
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Głównym celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się udzielenie 

zamówienia jest ocena sytuacji ekonomicznej zgodnie z określonym warunkiem, a nie 

potwierdzenie ubezpieczenia przedmiotu zamówienia  >>>  

 

Formularz ofertowy stanowi najściślejszą część oferty  >>>  

 

Dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia mogą stanowić treść oferty  >>>  

 

Interes publiczny to nie bardzo ważny interes zamawiającego  >>>  

 

Wskazanie znaku towarowego i dodanie wyrazów „lub równoważne” to za mało  >>>  

 

Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki  >>>  

 

Testy mają status dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego  >>>  

 

Treść oferty odnosi się do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do 

zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów 

istotnych dla wykonania zamówienia  >>>  

 

W przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty, o 

których mowa w art. 138g Pzp zamawiający uwzględniając własne potrzeby kształtuje zasady 

dotyczące narzędzi i przebiegu prowadzonego postępowania  >>>  

 

Z proceduralnego punktu widzenia kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie 

zamówienia odnosi się ona do wyznaczania procedury poniżej lub powyżej „progów unijnych”, lecz 

nie jest to jej jedyna funkcja  >>>  

 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/glownym-celem-zadania-polisy-ubezpieczeniowej-od-wykonawcow-ubiegajacych-sie-udzielenie-zamowienia-jest-ocena-sytuacji-ekonomicz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/glownym-celem-zadania-polisy-ubezpieczeniowej-od-wykonawcow-ubiegajacych-sie-udzielenie-zamowienia-jest-ocena-sytuacji-ekonomicz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/glownym-celem-zadania-polisy-ubezpieczeniowej-od-wykonawcow-ubiegajacych-sie-udzielenie-zamowienia-jest-ocena-sytuacji-ekonomicz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/formularz-ofertowy-stanowi-najscislejsza-czesc-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/dokumenty-odnoszace-sie-do-przedmiotu-zamowienia-moga-stanowic-tresc-oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/interes-publiczny-nie-bardzo-wazny-interes-zamawiajacego
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/wskazanie-znaku-towarowego-i-dodaniem-wyrazow-lub-rownowazne-za-malo
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/brak-kompatybilnosci-sprzetu-nie-ma-nieprzezwyciezalnego-charakteru-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-r
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/brak-kompatybilnosci-sprzetu-nie-ma-nieprzezwyciezalnego-charakteru-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-r
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/testy-maja-status-dokumentow-potwierdzajacych-ze-oferowane-dostawy-uslugi-lub-roboty-budowlane-spelniaja-wymagania-okreslone-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/testy-maja-status-dokumentow-potwierdzajacych-ze-oferowane-dostawy-uslugi-lub-roboty-budowlane-spelniaja-wymagania-okreslone-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/tresc-oferty-odnosi-sie-do-merytorycznych-wymagan-zamawiajacego-w-szczegolnosci-co-do-zakresu-ilosci-jakosci-wymagan-technicznyc
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/tresc-oferty-odnosi-sie-do-merytorycznych-wymagan-zamawiajacego-w-szczegolnosci-co-do-zakresu-ilosci-jakosci-wymagan-technicznyc
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/tresc-oferty-odnosi-sie-do-merytorycznych-wymagan-zamawiajacego-w-szczegolnosci-co-do-zakresu-ilosci-jakosci-wymagan-technicznyc
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-przypadku-zamowien-na-uslugi-spoleczne-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-kwoty-o-ktorych-mowa-w-art-138g-pzp-zamawiajacy-u
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-przypadku-zamowien-na-uslugi-spoleczne-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-kwoty-o-ktorych-mowa-w-art-138g-pzp-zamawiajacy-u
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-przypadku-zamowien-na-uslugi-spoleczne-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-kwoty-o-ktorych-mowa-w-art-138g-pzp-zamawiajacy-u
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/z-proceduralnego-punktu-widzenia-kwota-ktora-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-wykonanie-zamowienia-odnosi-sie-ona-do-wyznacza
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/z-proceduralnego-punktu-widzenia-kwota-ktora-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-wykonanie-zamowienia-odnosi-sie-ona-do-wyznacza
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/z-proceduralnego-punktu-widzenia-kwota-ktora-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-wykonanie-zamowienia-odnosi-sie-ona-do-wyznacza
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Możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny dokonanej przez członków komisji 

przetargowej zamawiającego powinna zostać wyłączona  >>>  

 

Sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych 

ofert  >>>  

 

Kryteria oceny ofert powinna cechować zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, 

równego traktowania  >>>  

 

Zamawiający jest obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność, jeżeli dokonanie określonej 

czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik 

postępowania  >>>  

 

Obowiązek opisania kryteriów jakościowych nie oznacza jego uszczegółowienia z dokładnością, co 

do każdego elementu  >>>  

 

W postępowaniu odwoławczym to odwołujący kwestionuje podjęte przez zamawiającego decyzje  

>>>  

 

Art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”) nie 

dotyczy trybu przetargu nieograniczonego  >>>  

 

Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy 

niebędącemu monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o 

obiektywnym charakterze, tylko on może wykonać konkretne zamówienie  >>>  

 

Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę koszty wykonania dodatkowych robót będących 

następstwem nieprawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej  >>>  

 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-subiektywnej-uznaniowej-i-dowolnej-oceny-dokonanej-przez-czlonkow-komisji-przetargowej-zamawiajacego-powinna-zostac-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-subiektywnej-uznaniowej-i-dowolnej-oceny-dokonanej-przez-czlonkow-komisji-przetargowej-zamawiajacego-powinna-zostac-wy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/sposob-oceny-ofert-powinien-byc-tak-skonstruowany-aby-zapewnial-obiektywna-ocene-zlozonych-ofert
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/sposob-oceny-ofert-powinien-byc-tak-skonstruowany-aby-zapewnial-obiektywna-ocene-zlozonych-ofert
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/kryteria-oceny-ofert-powinna-cechowac-zgodnosc-z-zasadami-przejrzystosci-niedyskryminacji-rownego-traktowania
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/kryteria-oceny-ofert-powinna-cechowac-zgodnosc-z-zasadami-przejrzystosci-niedyskryminacji-rownego-traktowania
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-jest-obowiazany-uniewaznic-kazda-dokonana-czynnosc-jezeli-dokonanie-okreslonej-czynnosci-nastapilo-z-naruszeniem-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-jest-obowiazany-uniewaznic-kazda-dokonana-czynnosc-jezeli-dokonanie-okreslonej-czynnosci-nastapilo-z-naruszeniem-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-jest-obowiazany-uniewaznic-kazda-dokonana-czynnosc-jezeli-dokonanie-okreslonej-czynnosci-nastapilo-z-naruszeniem-prz
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/obowiazek-opisania-kryteriow-jakosciowych-nie-oznacza-jego-uszczegolowienia-z-dokladnoscia-co-do-kazdego-elementu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/obowiazek-opisania-kryteriow-jakosciowych-nie-oznacza-jego-uszczegolowienia-z-dokladnoscia-co-do-kazdego-elementu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-postepowaniu-odwolawczym-odwolujacy-kwestionuje-podjete-przez-zamawiajacego-decyzje
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/w-postepowaniu-odwolawczym-odwolujacy-kwestionuje-podjete-przez-zamawiajacego-decyzje
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-89-ust-1-pkt-5-pzp-zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-zostala-zlozona-przez-wykluczonego-z-udzialu-w-postepowaniu-o-udzieleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-89-ust-1-pkt-5-pzp-zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-zostala-zlozona-przez-wykluczonego-z-udzialu-w-postepowaniu-o-udzieleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-89-ust-1-pkt-5-pzp-zamawiajacy-odrzuca-oferte-jezeli-zostala-zlozona-przez-wykluczonego-z-udzialu-w-postepowaniu-o-udzieleni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nie-mozna-calkowicie-wykluczyc-przypadku-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-reki-wykonawcy-niebedacemu-monopolista-jezeli-ze-wzgledu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nie-mozna-calkowicie-wykluczyc-przypadku-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-reki-wykonawcy-niebedacemu-monopolista-jezeli-ze-wzgledu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/nie-mozna-calkowicie-wykluczyc-przypadku-udzielenia-zamowienia-z-wolnej-reki-wykonawcy-niebedacemu-monopolista-jezeli-ze-wzgledu
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-nie-moze-przerzucac-na-wykonawce-koszty-wykonania-dodatkowych-robot-bedacych-nastepstwem-nieprawidlowego-sporzadzeni
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/zamawiajacy-nie-moze-przerzucac-na-wykonawce-koszty-wykonania-dodatkowych-robot-bedacych-nastepstwem-nieprawidlowego-sporzadzeni
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Możliwość utraty gwarancji nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze i nie 

stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki  >>>  

 

Art. 26 ust. 1 i 2 Pzp pozwala wykonawcom na wykazywanie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania na datę późniejszą, niż dzień, w 

którym upływa termin składania ofert  >>>  

 

Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w języku obcym może przetłumaczyć na język 

polski sam wykonawca  >>>  

 

Krótki termin wykonania zamówienia może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty 

i naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych  >>>  

 

Członek komisji przetargowej, który naruszył dyscyplinę finansów publicznych, może nie ponosić 

odpowiedzialności za to naruszenie  >>>  

 

W trybie przetargu nieograniczonego wszczęciem postępowania nie jest zamieszczenie ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej  >>>  

 

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty  >>>  

 

Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową  >>>  

 

Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz 

dodatkowej wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy  

>>>  

 

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-utraty-gwarancji-nie-stanowi-przyczyny-technicznej-o-obiektywnym-charakterze-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-za
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/mozliwosc-utraty-gwarancji-nie-stanowi-przyczyny-technicznej-o-obiektywnym-charakterze-i-nie-stanowi-przeslanki-do-udzielenia-za
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-26-ust-1-i-2-pzp-pozwala-wykonawcom-na-wykazywanie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-lub-braku-podstaw-do-wykluczen
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-26-ust-1-i-2-pzp-pozwala-wykonawcom-na-wykazywanie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-lub-braku-podstaw-do-wykluczen
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/art-26-ust-1-i-2-pzp-pozwala-wykonawcom-na-wykazywanie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-lub-braku-podstaw-do-wykluczen
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oferte-oraz-inne-dokumenty-skladane-wraz-z-oferta-w-jezyku-obcym-moze-przetlumaczyc-na-jezyk-polski-sam-wykonawca
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/oferte-oraz-inne-dokumenty-skladane-wraz-z-oferta-w-jezyku-obcym-moze-przetlumaczyc-na-jezyk-polski-sam-wykonawca
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/krotki-termin-wykonania-zamowienia-moze-doprowadzic-do-zlozenia-wygorowanej-cenowo-oferty-i-naruszenia-zasady-racjonalnego-i-efe
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/krotki-termin-wykonania-zamowienia-moze-doprowadzic-do-zlozenia-wygorowanej-cenowo-oferty-i-naruszenia-zasady-racjonalnego-i-efe
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/czlonek-komisji-przetargowej-ktory-naruszyl-dyscypline-finansow-publicznych-moze-nie-ponosic-odpowiedzialnosci-za-naruszenie
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/warto-wiedziec-o-tym-ze/czlonek-komisji-przetargowej-ktory-naruszyl-dyscypline-finansow-publicznych-moze-nie-ponosic-odpowiedzialnosci-za-naruszenie
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Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do 

powstania takiego obowiązku  >>>  

 

Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa  >>>  

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tylko w przypadku opisania 

warunków udziału w postępowaniu  >>>  

 

Dla skutecznego przesłania informacji wykonawcy nie ma znaczenia godzina nadania informacji, 

oraz to czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy  >>>  

 

Uchylanie się od zawarcia umowy, gdy wykonawca nie stawia się w celu zawarcia umowy  >>>  

 

Nadrzędność projektu budowlanego nad przedmiarem robót budowlanych  >>>  

 

Wykonawca nie może wnieść wadium przez potrącenie istniejącej wierzytelności względem 

zamawiającego  >>>  

 

Moment złożenia oferty to moment wejścia do miejsca składania ofert, a nie moment rejestracji 

złożonej oferty  >>>  

 

100. letni okres gwarancji to nieuczciwa konkurencja  >>>  

 

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego 

przejścia do systemu informatycznego wykonawcy  >>>  
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24. Nowe szkolenia. 

 

Aktualne szkolenia z prawa zamówień publicznych znajdziesz na stronie: 

 

www.szkoleniaekspert.pl 

 

albo 

 

http://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenia_otwarte.html?category=12 
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