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PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1.  Wyrządzenie szkody 

Art. 24 ust 1. PZP  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy 
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania. 
NOWELIZACJA:  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy 

wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani 

do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej 

niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 

 
Art. 24a. Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi, o których mowa w art. 154b ust. 

1. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o 

którym mowa w art. 154 pkt 5a. 

 

Stan na dzień 13.08.2012 

Lp.  Nazwa Wykonawcy Oznaczenie orzeczenia  KRS 

1. Global Technology Sp. z o.o. w 

Warszawie 

Wyrok z dnia 26 lutego 2010 wydany 

przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. 

akt I ACa 148/10 

prawomocny od dnia 26 lutego 2010 r. 

wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 

0000177969 

2. Jan Buzek  

 

PESEL: 54012207416  

adres zamieszkania: 68-200 Żary, ul. 

Zapolskiej 7/18  

prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe "Witpol-Bis"  

adres prowadzenia działalności 

gospodarczej: 68-200 Żary, ul. 

Budowlanych 11 

wyrok z dnia 24 listopada 2009 r. wydany 

przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, 

sygn. akt VI Ca 368/09 

prawomocny od dnia 24 listopada 2009 r. 

wyrok z dnia 24 czerwca 2010 r. wydany 

przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, 

sygn. akt VI Ca 267/10 

prawomocny od dnia 24 czerwca 2010 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Żory pod 

numerem 4895 

3. Mariusz Śmierciak  

 

PESEL: 71042505392  

adres zamieszkania: Nowy Sącz  

prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: Elitarne Biuro Ochrony 

Biznesu "GROM"  

adres prowadzenia działalności 

gospodarczej: 33-300 Nowy Sącz, 

wyrok z dnia 9 września 2009 r. wydany 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w 

Katowicach, sygn. akt I C 1662/08 

prawomocny od dnia 21 października 

2009 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

pod numerem 6008 
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ul. Kilińskiego 46 

4. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budmet 

siedziba: os. Willowe 30, 31-902 

Kraków 

wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r. wydany 

przez Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. 

akt II Ca 481/10 

prawomocny od dnia 22 czerwca 2010 r. 

wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 

0000085645 

5. Tomasz Wirecki 

PESEL: 77032501153 

prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: PPHU WIREX BIS 

adres zamieszkania i miejsce 

prowadzenia działalności 

gospodarczej: Słowik 141, 26-052 

Sitkówka-Nowiny 

wyrok z dnia 18 maja 2010 r. wydany 

przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I1 

Sekcja ds. uproszczonych w ramach 

Wydziału I Cywilnego, 

sygn. akt I1 C - upr 102/10 

prawomocny od dnia 22 lipca 2010 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny pod 

numerem SAO-6412/1382/2008 

6. Elżbieta Pałac 

PESEL: 47111904685 

prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą: Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe "Stanpol - Ex" 

adres zamieszkania i miejsce 

prowadzenia działalności 

gospodarczej: ul. Mickiewicza 20/84, 

41-400 Mysłowice 

wyrok z dnia 10 marca 2010 r. wydany 

przez Sąd Okręgowy w Częstochowie 

sygn. akt VI Ca 87/10 

prawomocny od dnia 10 marca 2010 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Mysłowice pod 

numerem 7667 

7. Sławomir Kamiński 

PESEL: 75011601957 

prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: INTEGRA Sławomir 

Kamiński 

adres zamieszkania: ul. J. 

Kaczmarskiego 2/3, 81-230 Gdynia 

miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej: ul. Gołębia 1, 81-185 

Gdynia 

wyrok zaoczny z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy 

VI Wydział Gospodarczy 

sygn. akt VI GC 165/10 

prawomocny od dnia 27 maja 2011 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Gdyni pod 

numerem 60093 

8. 

Krzysztof Kozłowski 

PESEL: 54093009817 

prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: Projektowanie i Nadzory 

Budowy Dróg 

adres zamieszkania: ul. Karmelicka 

67/12 34-100 Wadowice 

miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej: ul. Karmelicka 67/12 

34-100 Wadowice 

wyrok zaoczny z dnia 3 września 2010 r. 

wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie 

Wydział IX Sąd Gospodarczy 

sygn. akt IX GC 436/10 

prawomocny od dnia 2 grudnia 2010 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej pod 

numerem 8098/04 

9. 

Solid Security Sp. z o.o.  

siedziba: ul. Postępu 17 02-676 

Warszawa 

wyrok z dnia 7 września 2011 r. wydany 

przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, I 

Wydział Cywilny 

sygn. akt I ACa 330/11 

wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 

0000098627 
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prawomocny od dnia 7 września 2011 r. 

10. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Wodnego S. A. 

siedziba: ul. Modlińska 17 03-199 

Warszawa 

wyrok z dnia 25 lutego 2011 r. Sądu 

Okręgowego Warszawa-Praga w 

Warszawie IV Wydział Cywilny 

Odwoławczy 

sygn. akt IV Ca 1049/10 

prawomocny od dnia 25 lutego 2011 r. 

wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 

0000015995 

11. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIOKONSULT Sp. z o.o. 

siedziba: ul. Garsteckiego 10, 60-

682 Poznań 

wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w 

Oleśnicy, Wydział I Cywilny z dnia 11 

stycznia 2010 r., sygn. akt IC 535/09 

prawomocny od dnia 23 stycznia 2010 r. 

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 

Wydział I Cywilny z dnia 31 maja 2011 r., 

sygn. akt IC 565/09 

prawomocny od dnia 27 września 2011 r. 

wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 

0000071474 

12. 

Jan Tabaka 

PESEL: 45120207250 

prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Firma Usługowo - 

Handlowa Jan Tabaka 

adres zamieszkania: ul. Mikołowska 

64, 43-100 Tychy 

miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej: ul. Mikołowska 64, 

43-100 Tychy 

wyrok z dnia 17 stycznia 2012 r. wydany 

przez Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w 

Katowicach, I Wydział Cywilny 

sygn. akt IC 530/09 

prawomocny od dnia 8 czerwca 2012 r. 

wpisany do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

Burmistrza Miasta Łaziska Górne pod 

numerem  

 
 

Wyrok KIO z 4 stycznia 2012 r. KIO 2676/11 

Brak jest podstaw, aby twierdzić, iż w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymagane jest wyłącznie rozstrzygnięcie (orzeczenie) o szkodzie objętej żądaniem pozwu. Brzmienie 

powyższego przepisu wskazuje, iż za wystarczające należy uznać stwierdzenie w podstawie faktycznej 

rozstrzygnięcia wyrządzenia przez wykonawcę szkody niezależnie od rodzaju kierowanego 

powództwa, niezależnie od podstawy roszczenia i przedmiotu wyrokowania. 

 

 Wyrok KIO z 28 grudnia 2011 r. KIO 2695/11 

Dyspozycja art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamkniętą i samoistną 

regulacją ustanawiającą przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, która nie referuje do 

jakiegokolwiek wykazu podmiotów, o których mowa w tym przepisie. Podstawę wykluczenia 

wykonawcy stanowi więc wystąpienie okoliczności w ww. przepisie opisanych, a nie wpisanie 

podmiotu do wykazu, o którym mowa w art. 154 pkt 5a ustawy prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. Tym samym powołany wykaz może mieć jedynie znaczenie informacyjne, 

wynikające z faktu, iż ww. przesłanka wykluczenia wykonawcy oraz przesłanka wpisania wykonawcy 

na ww. listę są tożsame, dodatkowo wsparte autorytetem organu administracji, który ów wykaz 

prowadzi.  
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Wyrok KIO z 19 grudnia 2008 r. KIO 1447/08 

Zamówienie należy rozumieć jako zobowiązanie, a wobec tego niewykonanie zamówienia - jako 

niewykonanie zobowiązania w znaczeniu wynikającym z art. 471 k.c. O niewykonaniu zamówienia 

można mówić wówczas, gdy świadczenie wykonawcy nie zostało w ogóle spełnione, natomiast o 

nienależytym wykonaniu zamówienia - gdy świadczenie nie zostało spełnione w terminie bądź w 

całości, albo gdy przedmiot świadczenia nie odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

 

Wyrok Sądu Najwyższego z 17.09.2008 r.  SN III CSK 119/08 

Niewykonanie przez jednego z konsorcjantów umowy zawartej przez niego z podwykonawcą stanowi 

jednocześnie nienależyte wykonanie umowy zawartej z inwestorem i jako takie rodzi 

odpowiedzialność kontraktową. Szkoda wierzyciela (inwestora) polega w takiej sytuacji na 

wystąpieniu uszczerbku spowodowanego koniecznością spełnienia na rzecz podwykonawcy 

świadczenia, do którego spełnienia zobowiązany był wykonawca (art. 647 § 1 k.c.). Roszczenie 

odszkodowawcze (w konkretnej sytuacji regresowe) kierowane jest przeciwko drugiej stronie 

umowy. Jeżeli zaś po tej stronie umowy występuje więcej niż jeden podmiot, a ustawa przewiduje 

solidarną odpowiedzialność wykonawców (art. 141 p.z.p.), roszczenie odszkodowawcze kierowane 

jest przeciwko wszystkim. 

 

2. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy. 

Art. 24 ust. 1a PZP (w trakcie zapytania prejudycjalnego do ETS o zgodność przepisu z prawem UE) 

Z postępowania wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo 

wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 

wartości umowy. 

ODSTĄPIENIE  (KC): 

Art. 395.  

§ 1. KC  Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu 

prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.  

§ 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już 

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach 

zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie 

odpowiednie wynagrodzenie. 

Art. 396. Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą 

oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało 

złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. 

Art. 491.  Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, 

druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w 

razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. 

Art. 492 Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek 

niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki 

drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy 

wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej 

strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią 

cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. 
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 Art. 493 Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać 

naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. 

Art. 494 Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie 

wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, 

lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

 

Wyrok KIO z 11 października 2011 r. KIO 2085/11 

Użyte w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych sformułowanie „z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność” odpowiada w swej treści instytucji 

odpowiedzialności kontraktowej unormowanej w art. 471 kodeksu cywilnego mającego zastosowanie 

do czynności zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Należy zauważyć, że art. 471 kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi 

odpowiedzialność. Dla zwolnienia się z odpowiedzialności wykonawca musi zatem obalić to 

domniemanie przez wykazanie, że niewykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn, za które nie 

ponosi on odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył oświadczenie o rozwiązaniu 

umowy z powodu okoliczności, co do których uznał, że leżą one po stronie wykonawcy, co zostało 

stwierdzone w piśmie skierowanym do wykonawcy, to w postępowaniu odwoławczym stosownie do 

reguły wynikającej z art. 471 kodeksu cywilnego odwołujący winien wykazać, że rozwiązanie umowy 

nie nastąpiło z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność. 

 

NOWELIZACJA dodaje: 

Art. 24 ust. 1 pkt  1b) 

Z postępowania wyklucza się wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział 

umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, której wartość dla robót budowlanych była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy, z zastrzeżeniem pkt 1a; 

Nowelizacja: Art. 24b. 1. Zamawiający po rozwiązaniu albo wypowiedzeniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z   wykonawcą albo odstąpieniu od tej umowy, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 

1b, niezwłocznie informuje o tym Prezesa Urzędu, przedkłada dokumenty potwierdzające 

rozwiązanie albo wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy, oraz dane o których mowa w art. 154c 

ust. 1. Prezes Urzędu po otrzymaniu informacji, dokumentów oraz danych, o których mowa w ust. 1, 

niezwłocznie dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5b 

 

3. Likwidacja, upadłość. 

Art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP 

Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
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 § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …. 

 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach 

określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 

ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

§ 4. 1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do 

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu. 

 

Informacje o otwarciu likwidacji znajdują się: w przypadku  spółek osobowych (jawna, partnerska, 

komandytowa) w dziale VI odpisu z KRS (rubryka I), w przypadku  spółek kapitałowych (z graniczoną 

odpowiedzialnością i akcyjna) w dziale VI odpisu z KRS (rubryka I), Informacje o upadłości znajdują 

się: w przypadku  spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa) w dziale VI odpisu z KRS 

(rubryka IV), w przypadku  spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) w 

dziale VI odpisu z KRS (rubryka V); 

 

Kontrola UZP i Wyrok KIO z 8 grudnia 2010 KIO KU 95/10 

Żądanie przez zamawiającego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w 

świetle obowiązujących przepisów nie znajduje podstawy prawnej i nie stanowi potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wyrok KIO z 7 października 2010 r. KIO 2100/10 

W przypadku zastępowania oświadczeniem dokumentów odnoszących się do wykonawcy, tj. 

zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, braku 

zakazu ubiegania się o zamówienie przez podmiot oraz braku likwidacji lub upadłości, powinien to 

być kraj, w którym wykonawca ma siedzibę. Przedmiotowe oświadczenia winny być sporządzone 

przed notariuszem (nie musi mieć formy aktu notarialnego) lub właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. 
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Wyrok KIO z 23 listopada 2010 r.KIO 2448/10 

Zakres informacji ujawniony w niemieckim „Zaświadczeniu niekaralności” wydanym przez Federalny 

Urząd Sprawiedliwości w Bonn nie odpowiada nie tylko, że zakresowi uzyskiwanemu w informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego w Rzeczypospolitej Polskiej, ale i zakresowi wymaganemu przez art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Dlatego też niemieckie „Zaświadczenie niekaralności” nie powinno być 

przedstawiane, jako dokument potwierdzający spełnianie warunku z art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

W braku takiego dokumentu bądź zaświadczenia, albo też gdy - zgodnie z art. 45 ust. 3 Dyrektywy 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - dokumenty lub 

zaświadczenia wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmują wszystkich przypadków 

określonych w ust. 1 oraz 2 lit. a), b) i c) dyrektywy, a tym samym zakresu art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy Pzp mogą być one zastąpione oświadczeniem złożonym przez daną osobę przed notariuszem 

lub właściwym organem. Ale proszę zwrócić uwagę na Wyrok KIO z 24 marca 2010 r. KIO 254/10 

Brak podstaw prawnych do przyjęcia, że można wykonawcę mającego siedzibę na terenie Niemiec 

zwolnić z przedłożenia zaświadczenia z rejestru sądowego niemieckiego na okoliczność wykazania nie 

podlegania wykluczeniu z postępowania w związku z przesłankami z art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy i 

umożliwić złożenie zamiast zaświadczenia organu sądowego, oświadczenia przed notariuszem 

urzędującego członka zarządu spółki prawa handlowego niemieckiego. 

 

Wyrok KIO 241/11 

Brak oznaczenia w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedmiotu działalności, którego 

dotyczy zamówienie publiczne, nie stoi na przeszkodzie wzięciu udziału w przetargu i udzieleniu 

zamówienia. Oznaczenie przedmiotu działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia nie jest 

ustawowym warunkiem uczestnictwa w przetargu ani prowadzenia działalności gospodarczej w danej 

dziedzinie, a ma jedynie charakter informacyjno-statystyczny  

 

4. Zaleganie z podatkami i składkami ZUS/KRUS  

Art. 24 ust. 1 pkt 3 PZP 

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …. 

 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach 

określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 

ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert 
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4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

albo składania ofert; 

 

§ 4. 1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu.  

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do 

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu. 

 

Wyrok KIO z 24 sierpnia 2010 r. KIO 1716/10 

Posiadanie zaległości podatkowych nie jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z postępowania 

pod warunkiem, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i 

potwierdzi tę okoliczność składając odpowiednie zaświadczenie. W aktualnej sytuacji prawnej decyzja 

nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności (art. 239a Ordynacji podatkowej). Oznacza to, iż zaskarżenie decyzji 

organu pierwszej instancji powoduje skutek w postaci wstrzymania wykonania decyzji z mocy prawa 

(ex lege) i nie wymaga wydania odrębnego postanowienia. 

 

Wyrok KIO z 16 kwietnia 2012 r. KIO 623/12 

Podczas badania ofert możliwe jest uwzględnienie dokumentów, które zostały wystawione po 

upływie terminu składania ofert, ale potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu nie później niż w dniu składania ofert. 

 

Wyrok KIO z 20 stycznia 2012 r. KIO 67/12 

Skoro wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, to podatnikiem podatku 

od towarów i usług jest spółka i w ofercie powinno znaleźć się zaświadczenie o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków wystawione dla spółki. Natomiast zaświadczenie o braku zaległości 

podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników nie jest jednoznaczne z brakiem 

zaległości podatkowych spółki, ponieważ potwierdza ono brak zaległości podatkowych osoby 

fizycznej o imieniu i nazwisku figurującym na zaświadczeniu. W przypadku, gdy w postępowaniu biorą 
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udział wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w ofercie powinno 

zostać złożone zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków wystawione zarówno dla spółki 

(VAT), jak i dla wspólników (podatek dochodowy). 

5. Karalność. 

Art. 24 ust. 1   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …. 

 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach 

określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 

ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
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5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

§ 4. 1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast: 
- dokumentów dotyczących karalności osób fizycznych - składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 
- dokumentów dotyczących podmiotów zbiorowych - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego 
zakazu ubiegania się o zamówienie. 

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku wątpliwości co do 

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu. 

 
§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów….. 
 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
Wyrok KIO z 13 lipca 2010 KIO 1337/10 
Zamawiający nie jest uprawniony do żądania zaświadczeń z KRK dotyczących prokurentów. Prokurent 
nie jest urzędującym członkiem organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

NOWELIZACJA NR 1 

Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  

http://cd.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[/"or/",[/"and/",[/"and/",[/"eql/",/"NR_PUBLIKATOR/",/"DzU20120000769/"],[/"eql/",/"NR_ZALACZNIK/",0]],[/"string_eql/",/"NR_ART_PAR/",/"o9/",null,null]],[/"eql/",/"I_PUBLIKATOR/",/"DzU20120000769/"]]","db_name":"lp","act_hits"
http://cd.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[/"or/",[/"and/",[/"and/",[/"eql/",/"NR_PUBLIKATOR/",/"DzU20120000769/"],[/"eql/",/"NR_ZALACZNIK/",0]],[/"string_eql/",/"NR_ART_PAR/",/"o10/",null,null]],[/"eql/",/"I_PUBLIKATOR/",/"DzU20120000769/"]]","db_name":"lp","act_hits
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

Stosownie do przepisów art. 9 i 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, następujące czyny stanowią przestępstwa, z powodu których zachodzi konieczność 
wykluczenia wykonawców na postawie dodanych przepisów art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

 powierzanie, w tym samym czasie, wykonywania pracy wielu cudzoziemcom przebywającym 
bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

 powierzanie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

 uporczywe powierzanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywania 
pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

 powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach 
szczególnego wykorzystania;  

 powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącemu 
pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny.  

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne 
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817), dalej „rozporządzenie w sprawie dokumentów”, przewiduje w § 2 ust. 1 
pkt. 5 i 6, iż zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp ustawy żąda lub odpowiednio może żądać aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. W obecnym stanie prawnym dokumentem, którego zamawiający może żądać w celu 
weryfikacji okoliczności braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp jest oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (§ 
2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów). Nie wpływa to na fakt, że informacje z 
Krajowego Rejestru Karnego wystawiane od dnia 21 lipca br i przedkładane przez wykonawców w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogą również potwierdzać brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp. W szczególności, aktualne informacje z Krajowego 
Rejestru Karnego, wystawione od dnia 21 lipca br., z adnotacją „NIE FIGURUJE” potwierdzają brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy także w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp. Podobnie, aktualne 
informacje z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione od dnia 21 lipca br, z adnotacją „NIE FIGURUJE 
w Kartotece Karnej w podanym zakresie”, jeżeli treść zapytania obejmowała dotyczące wykonawcy 
podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp. Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do dokonania 
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zmian w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach, w szczególności w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składne 

6. Zależność kapitałowa. 

Art. 24 ust. 2. pkt 5 PZP 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia    

Art. 26 ust. 2d PZP 

Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej.  Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się.  

Art. 24 c PZP 

Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 

ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, 

bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w  szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o  której 

mowa w art. 26 ust. 2d  

§ 2 projektowanego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów… 
§ 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany przedłożyć listę 
podmiotów będących w stosunku do niego podmiotami dominującymi lub zależnymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, albo oświadczenie, że 
nie ma podmiotów tego rodzaju. 

 

Art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
Przedsiębiorca dominujący: - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym 
przedsiębiorcą. 
Przejęcie kontroli (kontrola) - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
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f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

 

Pozycja dominująca - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie 

skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym 

zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że 

przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %. 

Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 

sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 
Art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 

 

Podmiot dominujący: rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy:  

a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego 

podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających 
lub nadzorczych innego podmiotu, lub 
c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, 
prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego 
podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności; 
 
Podmiot zależny - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest 
podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa 
się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego. 
 
Grupa kapitałowa - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi. 

 

7. Branie udziału w przygotowaniu postępowania. 

 
Art. 24 ust. 2 pkt 1 PZP 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy  wykonywali 
bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się 
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 
i 2. 

 
Pierwszą przesłanką wykluczenia jest przeprowadzenie czynności takich jak sporządzenie 

opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o 
zamówieniu, kryteriów oceny ofert itp. Jak stwierdziła KIO (KIO/UZP 1303/08), rezultat prac 
przygotowawczych musi zostać wykorzystany przez zamawiającego bez istotnej ingerencji; 

Drugą przesłanką wykluczenia, jest ewentualny wpływ opracowania przez odwołującego 
projektów opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia 
o zamówieniu na utrudnienie uczciwej konkurencji. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 24 
ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp oraz utrwalonym w orzecznictwie ETS i KIO stanowiskiem, sam fakt 
bezpośredniego wykonania czynności związanych z przygotowaniem postępowania nie może 
stanowić podstawy wykluczenia wykonawcy, koniecznym jest stwierdzenie utrudnienia uczciwej 
konkurencji. (ETS C-21/03 C-34/03, Fabricom S.A. przeciwko Belgii, orzeczenie KIO/UZP/986/08). 
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Wyrok KIO z 28 grudnia 2011 r. KIO 2658/11 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio 
czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Wykluczenie wykonawcy na 
podstawie tego przepisu może więc mieć miejsce jedynie wtedy, gdy wykonawca mógł wpłynąć na 
kształt opisu przedmiotu zamówienia, określenie wartości szacunkowej zamówienia, sporządzenie 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tym samym jest on uprzywilejowany w stosunku do 
pozostałych wykonawców, o ile taki wykonawca, dzięki udziałowi w przygotowaniu postępowania 
może wpłynąć na jego wynik, przy czym uczestnictwo w czynnościach związanych z przygotowaniem 
postępowania musi mieć charakter bezpośredni, a rezultat jego prac musi zostać wykorzystany przez 
Zamawiającego, bez istotnej ingerencji. 
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 sierpnia 2011 r. XXIII Ga 380/2011 
Przepisy Pzp nie stanowią o konieczności udowodnienia okoliczności naruszenia zasad uczciwej 
konkurencji. Przepisy te wprowadzają bowiem zasadę, iż już w przypadku zajścia pewnych sytuacji 
faktycznych - np. posługiwania się pewnymi osobami, które pozostają, z wykonawcą w takim 
stosunku, że może to jedynie budzić wątpliwości, co do bezstronności tych osób - bez konieczności 
dowodzenia przekazania przez te osoby pewnych informacji czy wiedzy, istnieje już, podstawa do 
wyłączenia lub wykluczenia i wyłączenie to lub wykluczenie jest obowiązkiem, tj. skierowanym do 
zamawiającego przez przepisy Pzp nakazem wyłączenia lub wykluczenia. W niniejszym stanie 
faktycznym członek zarządu wykonawcy wykonywał czynności na etapie przygotowania 
postępowania (jeszcze nie będąc członkiem zarządu wykonawcy). Pełnienie funkcji członka zarządu 
spółki akcyjnej oznacza przyjęcie odpowiedzialności za czynności podejmowane w imieniu i na rzecz 
tej spółki i nie jest możliwym, by osoba taka wskazana w rejestrze jak wiceprezes zarządu do spraw 
sprzedaży, nie brała udziału w czynności związanej ze złożeniem oferty tej spółki w przetargu. 
 
Wyrok KIO z 20 listopada 2008 r. KIO 1243/08 
Bezpośredni udział w postępowaniu, skutkujący wykluczeniem wykonawcy polega na wykonaniu 
takich czynności, z których efektów korzysta Zamawiający prowadząc postępowanie, a więc 
przykładowo przygotowaniu dokumentacji projektowej, opracowaniu SIWZ czy kosztorysu 
inwestorskiego. Czynności przygotowawcze muszą przynieść wymierny efekt stanowiący bazę 
wszczęcia postępowania. 
 
Wyrok KIO z 14 lipca 2011 r. KIO 1406/11 

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych sporządził projekt 

budowlany dokumentacja projektowa została włączona bez zmian do SIWZ.  Zamawiający umożliwił 

wykazanie wykonawcy argumentów wskazujących, że jego wkład w przygotowanie części 

dokumentacji projektowej, nie spowodował utrudnienia uczciwej konkurencji. Wykonawca 

odpowiedział obszernym pismem, które jednak w przeważającej części poświęcił na zaprzeczaniu 

swojemu oczywistemu bezpośredniemu udziałowi w czynnościach związanych z opracowaniem części 

dokumentacji projektowej znajdującej się w s.i.w.z, bądź wykazywaniu braku powiązań prawnych z 

osobami i podmiotami, które przygotowały dokumentację projektową w pozostałym zakresie. W 

ocenie składu orzekającego Izby z dokumentacji postępowania wynika natomiast, iż Odwołujący 

uzyskał poważny wpływ na opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego, a w rezultacie wiedzę o znaczącym zakresie zamówienia, zanim inni potencjalni 

wykonawcy mogli się w ogóle dowiedzieć, że przedmiotowe postępowanie zostanie wszczęte i w jaki 
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sposób zostanie określony jego przedmiot, w szczególności w zakresie wymaganego rozwiązania 

technicznego zadaszenia. 

 

8. Brak wadium. 

Art.  24 ust. 2 pkt 2 PZP 

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania 

ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie 

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Art.  45 PZP 
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. 
 Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, 
określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
 Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia 
podstawowego.  
 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 
 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego. 
 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
 
Art. 46 PZP 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

 

Wyrok KIO 348/11 

Ustawodawca dał wykonawcom możliwość wyboru formy wnoszenia wadium. Konsekwencje wyboru 

formy oraz obowiązek wniesienia wadium odpowiadającego wymaganiom ustawy prawo zamówień 

publicznych spoczywają w całości na wykonawcy. Wykonawca ponosi ryzyko związane z wyborem 

określonej formy wadium, w szczególności ryzyko wykazania samego faktu wniesienia wadium.  

Wadium w formie pieniądza jest wniesione w razie dokonania przez wykonawcę wpłaty kwoty 

wadium na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy z momentem jej uznania na rachunku 

zamawiającego. W takiej sytuacji złożenie potwierdzenia przelewu lub innego dokumentu 

potwierdzającego wykonanie operacji bankowej nie ma prawnego znaczenia dla wniesienia wadium. 

Skutek wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej następuje wyłącznie wtedy, gdy z 

upływem terminu składania ofert zamawiający dysponuje wadium właściwym, co do formy, 

wysokości kwoty zabezpieczenia i obowiązującym przez cały okres związania ofertą. Sam fakt 

obowiązywania gwarancji nieprzerwanie od dnia składania ofert do upływu terminu związania ofertą 

jest niewystarczający dla uznania, że wadium zostało wniesione. Jeśli na wadium składa się dokument 

podstawowy gwarancji oraz aneksy, zamawiający winien wejść w ich posiadanie do upływu terminu 

składania ofert  

Wyrok KIO 1110/11 

Gwarancja jest bezwarunkowa, gdy zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji, 

a gwarant nie może badać podstaw, tj. zasadności takiego żądania i jest zobowiązany dokonać 

zapłaty jedynie w oparciu o oświadczenie zamawiającego, iż zaistniały okoliczności uzasadniające 

taką wypłatę. Za wymogi podważające bezwarunkowość gwarancji nie można uznać wymogów 

odnoszących się do sposobu przekazania gwarantowi pisemnego żądania zapłaty, skoro nie odnoszą 

się do przesłanek zatrzymania wadium, a służyć mają jedynie potwierdzeniu tożsamości osób takie 

żądanie zapłaty podpisujących.  

Wyrok KIO 2728/10 

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wniesienie wadium oznacza obciążenie rachunku 

bankowego zamawiającego przed upływem terminu składania ofert kwotą odpowiadającą wysokości 

wymaganego wadium. Tym samym zamawiający dochowując należytej staranności zawsze w takiej 

sytuacji powinien ustalić, analizując stan swojego rachunku bankowego, czy wadium zostało 

wniesione prawidłowo.  

Wyrok KIO 1144/10. 

Przedłużenie ważności wadium wnoszonego w formie pieniężnej nie jest związane z koniecznością 

złożenia oświadczenia wykonawcy zamawiającemu, lecz należy je rozpatrywać przez pryzmat 

zabezpieczenia interesu zamawiającego na wypadek wystąpienia okoliczności skutkujących 

zatrzymaniem wadium. Interes ten będzie zabezpieczony, dopóki środki pieniężne stanowiące 

wadium znajdują się na rachunku bankowym zamawiającego. Odmienny przypadek dotyczy wadiów 
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wnoszonych w formach, dla których skuteczności niezbędne jest przedstawienie określonego 

dokumentu (np. gwarancji) i gdzie ustanowione jest ograniczenie czasowe takiego zabezpieczenia.  

Wyrok KIO 883/11 

Brak wniesienia wadium w określonym terminie nie jest jedyną okolicznością, którą należy uznać za 

równoznaczną z niewniesieniem wadium. Niewniesienie wadium wystąpi również w sytuacji, gdy 

wadium nie zostanie wniesione w wysokości określonej przez zamawiającego lub w dopuszczalnej 

przez p.z.p. formie, a także, jeśli nie będzie stanowiło zabezpieczenia zamawiającego, a nadto, jeżeli 

zabezpieczenie nie będzie obejmowało wypadków wymienionych w art. 46 ust. 5 p.z.p.  

Wyrok KIO z 10 stycznia 2012 KIO 2793/11 

Obowiązujące przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie przewidują obowiązku wnoszenia 

wadium składanego w formie pieniężnej wyłącznie przez wykonawcę. Nie ma też obowiązku, aby 

wadium wpłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego było wpłacane 

wyłącznie z rachunku bankowego wykonawcy, którego ofertę wadium zabezpiecza (wadium 

wniesione przez spółkę córkę). 

W orzecznictwie sądów powszechny i Krajowej Izby Odwoławczej, a wcześniej w orzecznictwie 

Zespołów Arbitrów, ugruntowany został pogląd, że prawidłowo wniesionym jest również wadium w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gdzie w treści tej gwarancji jako 

zlecający uwidoczniony jest podmiot, tylko jeden podmiot, który w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia ubiega się o dane zamówienie wraz/wspólnie z innymi podmiotami jako wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (porównaj: wyrok SO w Katowicach z dnia 1 

października 2007 r. XIX Ga 408/2007, wyrok ZA z dnia 13 marca 2007 r. UZP/ZO/0-229/07 

LexPolonica nr 1910574, wyrok KIO z dnia 29 lipca 2009 r. KIO/UZP 903/11, wyrok KIO z dnia 4 maja 

2011 r. KIO/UZP 810/11 LexPolonica nr 2544679). 

Wyrok KIO z 7 czerwca 2011 r. KIO 1101/11 
Na gruncie ustawy - Prawo zamówień publicznych brak jest podstaw do formułowania pod adresem 
wykonawców, którzy decydują się na złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, żądania 
załączenia do gwarancji (polisy) pełnomocnictwa osoby podpisującej gwarancję. 
 
Wyrok KIO z 19 kwietnia 2011 r. KIO 703/11 
Określenie początku ważności gwarancji poprzez wskazanie daty dziennej, od której obowiązuje 
oznacza, że w tej dacie gwarancja również jest ważna. 
 
Wyrok KIO z 8 marca 2011 KIO 348/11 
Skutek wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej następuje wyłącznie wtedy, gdy z 
upływem terminu składania ofert zamawiający dysponuje wadium właściwym, co do formy, 
wysokości kwoty zabezpieczenia i obowiązującym przez cały okres związania ofertą. 

 

Wyrok KIO z 21 stycznia 2011 r. KIO 36/11 

Ewentualne uzupełnienie dokumentu gwarancji w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych jest 

niedopuszczalne. 

 

9. Nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania. 
 
Art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP 

Zamawiający wyklucza wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

postępowania. 
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Orzeczenie RKO z 1 grudnia 2009 r. BNDFP 2010/2 poz. 1 
Zamawiający nie jest zobowiązany do weryfikowania złożonych dokumentów pod względem ich 
autentyczności. Zamawiający przyjmuje domniemanie rzetelności przedkładanych dokumentów. Za 
rzetelność przedkładanych dokumentów odpowiada oferent a nie Zamawiający. Rygor 
autentyczności przedkładanych w postępowaniu dokumentów winny zapewniać między innymi 
sankcje wynikające z przepisów kodeksu karnego, zgodnie z którymi osoba przedkładająca 
przerobiony dokument w celu uzyskania zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia 
wolności. 

 

Wyrok KIO 1078/11 

Złożone nieprawdziwe informacje będą skutkowały wykluczeniem tylko wtedy, kiedy mają lub mogą 

mieć wpływ na wynik postępowania (np. w sytuacji, gdy decydują o kwalifikacji podmiotowej 

wykonawców i punktacji przyznanej poszczególnym wnioskom na I etapie przetargu ograniczonego. 

 

Wyrok KIO 1055/11 

 Jeżeli wykonawca wykazał w wykazie 3 roboty (żeby spełnić warunek należało wykazać 2) a 

informacje o trzeciej robocie nie są prawdziwe – nie ma to wpływu na wynik postępowania. 

 

Wyrok KIO 735/11 

 Na gruncie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. nie ma miejsca na różnicowanie winy wykonawcy przy 

stwierdzeniu faktu podania nieprawdziwych informacji, i wiązania z tym obowiązku wykluczenia 

wykonawcy z postępowania jedynie wówczas, gdy jego działania były zamierzone, celowe i w pełni 

świadome, co do wprowadzenia zamawiającego w błąd i uzyskania tą drogą zamówienia. 

Stwierdzenie okoliczności wskazanych w przywołanym przepisie obliguje zamawiającego do 

dokonania czynności wykluczenia, niezależnie od faktu, czy informacje uznane za nieprawdziwe 

pochodzą od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, czy też od innej osoby lub 

podmiotu. Sytuacja wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć 

wpływ na wynik postępowania nie może być bowiem uzdrowiona przez zastosowanie art. 26 ust. 3 

p.z.p. Nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia nie są błędem. 

 

KIO 869/11 

W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji nie stosuje się art. 26 ust. 3 p.z.p 

 

10.  Niepotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie uprawnień do wykonywana określonej działalności. 

 

Art. 22 PZP 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

Art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP 

Zamawiający wyklucza wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

§ 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów …… 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, których opis sposobu 
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oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może 

żądać, następujących dokumentów:  koncesji, zezwolenia lub licencji. 

Kontrola UZP i Wyrok KIO z 3 listopada 2010 r. KIO KD 78/10 
Zamawiający skonstruował warunek udziału w postępowaniu w następujący sposób: wykonawca 
musi wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. UZP i 
KIO stanęły na stanowisku, że żaden przepis ustawy Pzp nie uzależnia możliwości ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego od zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie 
związanym z przedmiotem zamówienia. Bezpodstawne jest zatem ograniczenie kręgu podmiotów 
mogących brać udział w postępowaniu do wykonawców, którzy przed przystąpieniem do przetargu 
zarejestrowali działalność w zakresie obejmującym zamówienie, które będą realizować w przypadku 
wyboru ich oferty. 
 
Wyrok KIO z 17 maja 2012 r. KIO 892/12 
Postępowanie powyżej tzw progów unijnych. W § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie występuje 
nazwa „certyfikat”, a taki dokument otrzymują podmioty na potwierdzenie posiadania wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Jednak tylko omawiany „certyfikat” posiada 
cechy konieczne do wykazania, że wykonawca spełniania warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stąd zamawiający ma prawo, a powyżej progów 
unijnych wręcz obowiązek żądania takiego dokumentu. 
 
Wyrok KIO z 22 stycznia 2010 r. KIO 1696/09 
Sformułowania użyte w § 1 ust. 1 pkt 1 (koncesja, zezwolenie, licencja) rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane nie stanowią semantycznego 
ograniczenia w możliwości legitymowania się określonymi uprawnieniami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. W tym względzie stanowisko Zamawiającego, iż inne dokumenty, a właściwie ich inna 
nazwa, pozwala na ich przyjęcie i uwzględnienie jest właściwe. Przyjęcie odmiennego stanowiska 
powodowałoby sytuację, iż Zamawiający przedmiotowego zamówienia nie mógłby przeprowadzić, z 
powodu braku stosownej koncesji, zezwolenia lub licencji, gdyż akurat w przedmiocie usług 
lotniczych będących przedmiotem zamówienia, działalność reglamentowana jest na podstawie 
Certyfikatu wydanego na podstawie ustawy Prawo lotnicze. 
 
Orzeczenie GKO z 1 września 2011 r. BDF1/4900/62/69/11/1924 
W świetle art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp obowiązek posiadania licencji (uprawnień) przypisany jest 
wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne, tj. przyszłej stronie umowy. Jeżeli wykonawca 
opiera się na licencji, wydanej dla podwykonawcy, to powyższe nie może skutkować uznaniem 
samego wykonawcy za podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu. 
 
Kontrola UZP i Wyrok KIO z 2 lutego 2011 r. KIO KD 7/11 
Zamawiający w siwz wskazał, że żądane zezwolenie w przypadku konsorcjum musi złożyć każdy 
konsorcjant. UZP zakwestionował zapis SIWZ. KIO orzekła, że w zakresie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za wystarczające do 
uznania spełniania warunku udziału w postępowaniu, należy uznać, gdy wymagane uprawnienia 
posiadał będzie co najmniej jeden z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału 
zadań, wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którym wiąże się obowiązek 
posiadania uprawnień. Taki bowiem cel przyświecał wprowadzeniu regulacji ustawowych, 
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zwiększających konkurencyjność prowadzonych postępowań, umożliwiających wspólne składanie 
ofert przez wykonawców, którzy samodzielnie nie mogliby sprostać wymaganiom zamawiającego i 
ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 

11. Niepotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie wiedzy i doświadczenia. 

 
Art. 22 PZP 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  

posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP 

Zamawiający wyklucza wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

§ 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów ……  

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, których opis sposobu 

oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może 

żądać, następujących dokumentów: 

2) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
Wyrok KIO z 6 lipca 2011 KIO 1338/11 
Referencje nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia braku potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu, gdyż ze swej natury potwierdzają jedynie należyte, właściwe wykonanie 
tych robót (wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych). 
 
Wyrok KIO z 30 kwietnia 2012 r. 
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wykonawcy 
zobowiązani są przedstawić dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, które wskazują oni w 
celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przepisy nie określają rodzaju dokumentu, który ma 
zostać przedstawiony zamawiającemu, oprócz najczęściej występujących listów referencyjnych, mogą 
to być również protokoły odbioru robót budowlanych, certyfikaty przejęcia itp. - jednak czy 
potwierdzają one wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie, zależy nie od ich nazwy, lecz treści. 
 



 

22 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013 

 

Wyrok KIO z 22 czerwca 2010 r. KIO 1027/10 
Nie wystarczy powoływać się na doświadczenie nabyte w wyniku realizacji umowy, której łączna 
wartość opiewa na kwotę wskazaną w SIWZ, jeżeli została zrealizowana w niewielkim stopniu. 
Konieczne jest wykazanie, że jej realizacja nastąpiła w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 
Nie można uznać, że skoro Zamawiający dokonał opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunku udziału w postępowaniu w ten sposób, że wskazał wartość zamówienia, wystarczające jest 
de facto wykazanie się zawarciem umowy, a nie jej zaawansowaniem na poziomie wymaganym przez 
Zamawiającego. 
 
Wyrok KIO z 31 sierpnia 2011 r. KIO 1777/11 
Należy uznać, że pojęcia „okres wykonywania usługi” i „okres wykonywania umowy” nie są 
równoznaczne, gdyż jedna usługa może być wykonywana na podstawie wielu następujących po sobie 
umów. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wykazanie się 
doświadczeniem jest ograniczone do trzyletniego okresu nabywania tego doświadczenia. Okres 
nabywania doświadczenia musi się obejmować lub musi się kończyć właśnie w - wymaganym przez 
rozporządzenie i zamawiającego - okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie XII Ga 311/09 
Wymagania SIWZ są spełnione, jeżeli przystępujący do procedury zamówienia publicznego wykaże, 
że świadczył usługę w sposób ciągły, stanowiącą funkcjonalną całość, nawet jeżeli formalnie była 
podzielona na kilka umów (aneksów), a których wartość przekracza kwotę wskazaną w - wymóg aby 
referencje były podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, który je 
wystawił, ocenia się jako zbyt rygorystyczny i niezasadny. Wystawiona referencja jest oświadczeniem 
wiedzy i dlatego brak jest wymogu obowiązującego dla oświadczeń woli, aby ten dokument został 
podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego została 
wystawiona. 
 
Orzeczenie KIO 650/11. 
Faktury mogą być pod pewnymi warunkami, uznane za dokument potwierdzający, że usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Istotne jest, czy zawierają w treści sformułowanie, które 
jednoznacznie potwierdza należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia, przy czym nie musi być 
to dosłowne użycie sformułowań zawartych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. 
Niejednokrotnie, choć nie zawsze konieczne jest przedłożenie w ramach wyjaśnień umów, które były 
podstawą wykonania zamówienia i dokonania zapłaty  
 
 

12. Niepotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie potencjału kadrowego i technicznego. 

 
Art. 22 PZP 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP 

Zamawiający wyklucza wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 
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§ 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów ……  

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, których opis sposobu 

oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może 

żądać, następujących dokumentów: 

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami; 

5) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót 

budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 

gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 

6) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

7) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Wyrok KIO 705/11. 
 
Rolą wykazu narzędzi i urządzeń jest potwierdzenie spełnienia opisanego warunku udziału w 
postępowaniu, a nie potwierdzanie wymagań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, które są 
odrębnymi czynnościami dokonywanymi przez zamawiającego w postępowaniu. To zamawiający 
określa minimalny poziom potencjału technicznego, jakim musi dysponować wykonawca w celu 
należytego wykonania zamówienia publicznego. Jeśli z opisu przedmiotu zamówienia wynikać będzie, 
że do wykonania zamówienia należy użyć dodatkowego sprzętu, wykonawca zobowiązany będzie 
użyć takiego sprzętu w celu prawidłowej realizacji usługi, ale nie musi wykazywać jego dysponowania, 
jeśli wymogu takiego nie postawił zamawiający.  
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (SO w Nowym Sączu III CA 88/09) 
Za potencjał, którym dysponuje wykonawca, może być uznany zarówno sprzęt stanowiący własność 
wykonawcy, jak i np. użyczony lub należący do podwykonawców. 
 
 
Wyrok KIO 2626/10.  
Wykaz osób stanowi oświadczenie wykonawcy składane w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu i pozwala na stwierdzenie, że wykonawca dysponuje osobami niezbędnymi 
do prawidłowego wykonania zamówienia. Złożenie wykazu nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania 
wykonawcy względem zamawiającego do realizacji zamówienia wyłącznie za pomocą wskazanych 
osób. Wykonawca może, co do zasady, do wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
delegować inne osoby, posiadające wymagane przez zamawiającego uprawnienia i kompetencje. 
 
Wyrok KIO z 17 kwietnia 2012 r. 
W sytuacji bezpośredniego dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem osobowym, 
konieczne jest jedynie przedłożenie wykazu osób, a nie poszczególnych umów łączących wykonawcę 
z osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Jedynie w przypadku zasobów 
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znajdujących się w gestii podmiotu trzeciego, zachodzi konieczność, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego do 
udostępnienia zasobów. 
 
Wyrok KIO z 8 lutego 2012 KIO 148/12 
Przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi o „dysponowaniu” osobami 
niezbędnymi do wykonania zamówienia. Pojęcie „dysponowanie” dopuszcza wszelkie możliwe relacje 
prawne, umowę o pracę, jak i umowy o charakterze cywilno prawnym. 
 

13. Niepotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej. 

 
Art. 22 PZP 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. 

Art. 26 ust. 2c PZP 

 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

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

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

Art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP 

Zamawiający wyklucza wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

§ 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów ……  

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, których opis sposobu 

oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy 

zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może 

żądać, następujących dokumentów: 

8) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 

jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie 

dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 

okres; 

9) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

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

10) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

§ 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów… 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9, dotyczącej tych 

podmiotów 
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Wyrok KIO 216/11. 
Wystawiając zaświadczenie bank informuje o tym, że dany klient ma możliwość ubiegania się o 
kredyt w określonej wysokości, albo zdolność kredytową do określonej kwoty, jednakże nie jest to 
równoznaczne z przyrzeczeniem przyznania kredytu w przyszłości. Tym samym na gruncie przepisów 
prawa zamówień publicznych zaświadczenie o zdolności kredytowej czy też o zdolności do ubiegania 
się o kredyt są pojęciami tożsamymi. 
 
Wyrok KIO 605/11 
Wymaganie przedłożenia polisy OC na cały okres realizacji zamówienia jako podstawy dla weryfikacji 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej wykracza poza dyspozycję art. 
25 ust. 1 p.z.p. oraz § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, co skutkuje 
tym, iż może być kwalifikowane jako wymóg nadmierny i naruszający uczciwą konkurencję. 
 
Wyrok KIO 1511/10 
Posiadanie polisy ubezpieczeniowej o określonej wysokości należy wykazać na dzień składania ofert 
(art. 26 ust. 3 p.z.p.). Ustawodawca nie określił, że "opłacona polisa" powinna obejmować okresem 
trwania cały okres związania ofertą czy realizacji zamówienia bądź okres poprzedzający termin 
otwarcia ofert.  
 
Wyrok KIO z 23 stycznia 2012 KIO 99/12 
Skoro odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem wpłacenia pierwszej raty składki 
ubezpieczenia to za nieuzasadnione należy uznać żądanie opłacenia składki w pełnej wysokości 
(wszystkich rat składki ubezpieczenia).  
 
 
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 14 lipca 2011 r. X Ga 213/2011 
Odnośnie przedłożonych przez członków konsorcjum polis KIO uznało, iż nie potwierdzają one 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, gdyż zawierają one warunek zawieszający (opłacenie 
drugiej składki z tytułu polisy zostało uzależnione od zawarcia umowy w ramach tegoż zamówienia 
publicznego), a zatem nie mogą być uznane za polisy opłacone. Nadto Izba stanęła na stanowisku, że 
posiadanie ubezpieczenia OC ma potwierdzać: zdolność bycia ubezpieczonym oraz zdolność do 
poniesienia określonych kosztów w celu uzyskania owego ubezpieczenia, czyli ocenie podlega 
zdolność udźwignięcia przez wykonawcę ciężaru zakupionego ubezpieczenie (poniesienia faktycznych 
kosztów finansowych związanych z zakupieniem takiego ubezpieczenia). Zdaniem Izby zawarcie 
umowy ubezpieczenia i uiszczenie pierwszej niskiej raty (druga wysoka warunkowana jest zawarciem 
umowy w ramach zamówienia publicznego) nie daje podstaw do uznania, że dany wykonawca jest w 
stanie ponieść koszty pełnego ubezpieczenia OC. W ocenie Sądu odwoławczego tak zaprezentowane 
rozważania KIO nie zasługiwały na akceptację. Uzasadniając tą kwestię przede wszystkim należy 
rozpocząć od tego, iż samo zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie oznacza, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku 
ubezpieczającego, który stanowi integralną część umowy ubezpieczenia, zgodnie z wymogami 
określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jeżeli nie umówiono się inaczej, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie 
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w polisie 
określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność ubezpieczyciela 
może rozpoczynać się (jeżeli tak umówiono się) od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu 
ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 
W ocenie Sądu Okręgowego decydujące znaczenie odgrywa okoliczność, że faktycznie pozyskanie 
ubezpieczenia pokrywającego się z przedmiotem zamówienia ma na celu przeniesienie na zakład 
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ubezpieczeń ciężaru zobowiązań wpływających negatywnie na działalność ubezpieczonego lub 
których on sam nie mógłby udźwignąć nie narażając jej na szwank. Wobec tego ocena spełniania 
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu powinna przede wszystkim zmierzać do 
ustalenia, czy wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez 
zamawiającego. Każdy inny cel takiej oceny przeczyłby istocie ubezpieczenia OC, a także celowi, 
jakiemu służą warunki udziału w postępowaniu. Należy zwrócić uwagę, że wykonawca w celu 
zawarcia umowy ubezpieczenia OC składa wniosek, w którym podaje informacje niezbędne dla oceny 
jego sytuacji, w tym sytuacji ekonomiczno-finansowej (informacje szczegółowe do oceny ryzyka) 
m.in. o wypłaconych w przeszłości odszkodowaniach za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
czynności zawodowych lub prowadzonej działalności (ilości szkód i wysokości wypłaconych 
odszkodowań). Z wykonawcą, który w przeszłości wyrządzał szkody wskutek wykonywania robót 
budowlanych ubezpieczyciel może nie zawrzeć umowy ubezpieczenia, a w konsekwencji wykonawca 
ten nie złoży więc wymaganej polisy albo innego dokumentu. Ustalenie odpowiedniej wysokości 
sumy gwarancyjnej uniemożliwia zatem ubieganie się o zamówienie wykonawcom, którzy wykonując 
dany rodzaj działalności gospodarczej mogliby wyrządzić szkodę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia weryfikuje zatem kondycję ekonomiczną i finansową 
podmiotu ubiegającego się o objęcie go ubezpieczeniem OC, jak również ryzyko związane z 
zawarciem wspomnianej umowy. Przenosząc powyższe wywody na realia niniejszej sprawy podnieść 
trzeba, że w ocenie Sądu Okręgowego przedłożenie opłaconej polisy pokrywa się - w ramach celu 
jakiemu ma służyć objęcie ubezpieczeniem OC - z aktywowaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
Wobec tego zauważyć należy, iż podmioty tworzące konsorcjum, którego liderem jest spółka „H.” na 
dzień złożenia oferty były objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na żądaną przez 
zamawiającego sumę w rozumieniu art. 814 § 1 k.c., bowiem po zawarciu umowy i zapłaceniu 
pierwszej raty składki powstała po stronie ubezpieczyciela odpowiedzialność z tytułu umowy. 
 
 
Wyrok KIO z 6 grudnia 2011 r. KIO 2537/11 
Późniejsze wypełnienie obowiązku opłaty polisy przez wykonawcę nie może być uznane za spełnianie 
warunku podmiotowego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych bezwzględnie bowiem wymagają przedłożenia przez wykonawców 
dokumentu opłaconej polisy, a także dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 
na dzień upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 
Orzeczenia dotyczące innego dokumentu potwierdzającego ubezpiecznie: 
Dotychczasowa linia orzecznicza: 
Wyrok KIO z 27 września 2010 r. KIO 1976/10 
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z cytowanym wyżej zapisem, jak również z treścią § 1 ust. 1 pkt 10 
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226 poz. 1817) - przyp. red.) 
(…) przedłożenie opłaconej polisy nie jest bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy. Może on 
przedłożyć również inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej. Przedłożony przez wykonawcę dokument w postaci oświadczenia 
ubezpieczyciela, iż polisa ubezpieczeniowa wykonawca nie ma zaległych składek stanowi ów inny 
dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej. 
Wyrok KIO z 29 września 2010 r. KIO 1980/10 
Przedłożenie opłaconej polisy nie jest bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy. Może on przedłożyć 
również inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej. Przedłożony przez wykonawcę dokument w postaci oświadczenia ubezpieczyciela, iż polisa 
ubezpieczeniowa wykonawca nie ma zaległych składek stanowi ów inny dokument potwierdzający 
fakt ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej. 



 

27 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013 

 

Obecna linia orzecznicza: 
Wyrok KIO z 15 marca 2012 r. KIO 421/12 
Najistotniejszym wymogiem przewidzianym w § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz celem, dla którego dany 
dokument ma być złożony w postępowaniu jest potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku 
udziału w postępowaniu, polegającego na tym, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. Ustawodawca w tym zakresie określił rodzaje dokumentów, które ten warunek mają 
potwierdzać, wskazując przede wszystkim na polisę ubezpieczeniową oraz na inny dokument, który 
będzie potwierdzał spełnianie wskazanego warunku. Co do wskazanego w przepisie „innego 
dokumentu”, a więc pewnego otwartego katalogu dokumentów, które potwierdzają ubezpieczenie 
wykonawcy, ustawodawca zastrzegł, że taki dokument może być przedłożony jedynie w przypadku 
braku polisy ubezpieczeniowej.  
 

14. Wzywanie do uzupełnienia i wyjaśniania dokumentów. 

 
Art.  26 ust. 3 i 4 PZP 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
 
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 października 2009 r. II Ca 511/2009 
Ze względu na brak w ofercie wymaganego dokumentu zasadnie zamawiający w dniu 2 czerwca br. 
wezwał wykonawcę do jego złożenia w zakreślonym terminie, na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. 
Zdaniem wykonawcy zakreślony przez zamawiającego dwudniowy termin nie był terminem 
odpowiednim do złożenia brakującego terminu. Stanowisko KIO przedstawione w uzasadnieniu, że 
termin dwudniowy do uzupełnienia dokumentów nie może być uznany za zbyt krótki Sąd Okręgowy 
podziela. Dodatkowo zauważyć należy, że wyznaczony przez zamawiającego termin do uzupełnienia 
dokumentów, nie może być traktowany przez zamawiającego jako czas na podjęcie działań w celu 
pozyskania brakującego dokumentu. Dokument ten powinien być w posiadaniu wykonawcy, 
najpóźniej w dacie upływu terminu do składania ofert. Nie można czynić zamawiającemu w tej 
sytuacji zarzutu, że wyznaczył termin na uzupełnienie dokumentów w sposób sprzeczny z jego 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, w celu zatrzymania wadium jakie wpłacił wykonawca. W 
tym stanie rzeczy zarzutu skarżącego naruszenia przez zamawiającego przepisu art. 26 ust. 3 Pzp oraz 

zarzutu obrazy art. 5 k.c. z uwagi na powyższe nie można podzielić. 

 
Wyrok KIO z 27 kwietnia 2012 r. KIO 755/12 
Jeżeli zamawiający zauważył w przedstawionych dokumentach pewne braki lub błędy albo budzą one 
jego wątpliwości, to w wezwaniu do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów powinien je 
konkretnie wskazać, aby wykonawca mógł się do nich odnieść. 
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Wyrok KIO z 16 kwietnia 2012 r. KIO 622/12 
Z art. 26 ust. 2a ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, że wykonawca zobowiązany jest 
wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. Art. 
26 ust. 3 pzp podtrzymuje tę zasadę również w przypadku późniejszego uzupełniania dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Nie budzi wątpliwości, że również złożenie dokumentu sporządzonego 
dopiero w wyniku wezwania może uczynić zadość tej zasadzie. Decydująca jest bowiem treść takiego 
dokumentu wystawionego z datą późniejszą niż termin składania ofert. 

 

Wyrok KIO z 11 kwietnia 2012 r. KIO 633/12 

Jakkolwiek należy zgodzić się z Odwołującym, iż co do zasady jest możliwe, w trybie przepisu art. 26 

ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., wezwanie wykonawcy do 

uzupełnienia próbek oferowanego towaru, to nie dotyczy to sytuacji, w której powtórne 

przedstawienie próbek ma doprowadzić do pozytywnej weryfikacji wymogów Zamawiającego, mimo, 

iż uzupełnione próbki nie odpowiadają towarom pierwotnie zaoferowanym. Instytucja „uzupełnień” 

nie może bowiem prowadzić do obejścia przepisów prawa i w konsekwencji zmiany przedmiotu 

świadczenia. 

Wyrok KIO z 8 lutego 2012 r. KIO 180/12 

Przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych nie narusza w żaden sposób zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia. Działania 

zamawiającego winny zmierzać do wyboru najkorzystniejszej oferty a nie eliminacji poszczególnych 

wykonawców poprzez np. wykluczenie ich z postępowania w skutek wyznaczenia im krótkiego 

terminu na uzupełnienie brakujących czy też błędnych dokumentów ale też np. poprzez odmowę 

przesunięcia tego terminu. 

Wyrok KIO 1411/11 

Wykonawca może w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego zarówno uzupełnić brakujące 

dokumenty dotyczące wskazanej w wykazie usługi, jak również złożyć nowe dokumenty dotyczące 

innej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia  

Wyrok KIO 869/11  

W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji nie stosuje się art. 26 ust. 3 p.z.p 

Wyrok KIO KIO 742/11 

Dopuszczenie do możliwości uzupełniania wykazów w sposób wpływający na punktację złożonych już 

wniosków godziłoby w istotę przetargu ograniczonego, stanowiłoby naruszenie przestrzegania zasady 

uczciwej konkurencji, a także rażące naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 p.z.p. Przepis ten jest bowiem 

wyjątkiem od zasady, że wszystkie wymagane dokumenty, które wykonawca chce i może złożyć na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć do upływu terminu 

składania wniosków. Nie może być zatem podstawą do kreowania zawartości wniosku odbiegającej w 

tak znaczący sposób od pierwotnej, że w istocie jest to zupełnie inny wniosek. 

Wyrok KIO 1169/11 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń jest czynnością zastrzeżoną dla 

zamawiającego, jednak p.z.p. nie zawiera zakazu samodzielnego uzupełniania dokumentu lub 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. przez wykonawcę. Zamawiający nie ma 

podstawy prawnej do zwrotu wykonawcy dokumentu lub oświadczenia złożonego bez wezwania, nie 

ma także podstawy do odmowy dokonania oceny złożonego dokumentu. Wykonawca jednak 

samodzielnie, bez wezwania, składając dokument musi przyjąć na siebie ryzyko, że przedłożony 

dokument nie będzie dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku.  W sytuacji samodzielnego, 

bez wezwania (czynności obligatoryjnej) ze strony zamawiającego uzupełnienia dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., wykonywanie takiego obowiązku przez 

zamawiającego jest bezprzedmiotowe. Nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania jest pogląd, 

że wobec faktu, iż wykonawca sam uzupełnił dokument nie czekając na wezwanie zamawiającego, to 
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może skorzystać z ponownej możliwości uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, domagając się 

formalnego wypełnienia obowiązku zamawiającego. 

Wyrok KIO z 7 czerwca 2010 KIO 1017/10; Wyrok KIO  z 19 lipca 2011 KIO 1422/11 
Z faktu, iż rozporządzenie nie określa terminu, w którym dokumenty w nim wymienione należy 
złożyć, nie można wyprowadzić wniosku, że dopuszczalne jest przesłanie wymaganego dokumentu w 
wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie przedłożenie w określonej 
rozporządzeniem formie po upływie terminu. 

 

15. Korzystanie z zasobów innych podmiotów. 

 

Art. 26 ust. 2b PZP 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Wyrok KIO z 29 grudnia 2011 r.  KIO 2672 11 

Przepis art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcy celem wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu powołać się na zasoby podmiotów trzecich. Dokument 

taki (zawierający stosowne zobowiązanie) składany jest więc na potwierdzenie spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu i jako taki podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. 

Wyrok KIO z 26 marca 2012 r. 

Możliwość żądania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia podmiotu udostępniającego swoje zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, uwarunkowana jest uczestnictwem tego podmiotu w 

realizacji części zamówienia. 

Wyrok KIO z 9 lutego 2012 KIO 162/12 
Rozpoznanie zarzutów odwołania wymaga dokonania wykładni art. 26 ust. 2b Pzp. Przywołany 

przepis stanowi, że wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy pozostawiona jest dowolność, co do sposobu udowodnienia 

faktycznego dysponowania zasobami innego podmiotu (zwyczajowo określanego jako „podmiot 

trzeci”). Art. 26 ust. 2b Pzp statuuje otwarty katalog środków dowodowych. Wykonawca może 

przedstawić przykładowo, w zależności od rodzaju zasobu podlegającego udostępnieniu i relacji 

istniejących między wykonawcą i podmiotem trzecim umowę stypizowaną w przepisach kodeksu 

cywilnego (umowę nazwaną), umowę nienazwane lub oświadczenie podmiotu. Skoro przepis podaje 

przykładowo pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, to za wystarczające, na etapie 

składania oferty może być uznane samo oświadczenie złożone przez podmiot udostępniający zasób. 

Zobowiązanie takie może stanowić zatem dowód jedyny, a zarazem wystarczający dla wypełnienia 

normy art. 26 ust. 2b Pzp, wespół z innymi złożonymi oświadczeniami i dokumentami ma umożliwić 
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wykonawcy wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Mocą oświadczenia podmiot 

trzeci zaciąga zobowiązanie do udostępnienia zasobów nie wobec zamawiającego, a jedynie 

względem wykonawcy, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zatem jego 

obowiązkiem jest również ocena treści zobowiązania podmiotu trzeciego, które wykonawca składa w 

celu wykazania spełniania tych warunków (tak wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2 

grudnia 1999 r. Sprawa C-176/98 Holst Italia SpA przeciwko Comune di Cagliari, przy udziale 

Ruhrwasser AG International Water Management LexPolonica nr 379275; wyrok Sądu Okręgowego w 

Katowicach z 24 marca 2011 r. XIX Ga 92/2011 Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2011/11). 

Istotne znaczenie w kwestii oceny mocy dowodowej takiego zobowiązania na etapie badania ofert 

ma użycie w art. 26 ust. 2b Pzp czasu przyszłego „będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia”. Ustawodawca przesądził, że do faktycznej możliwości rozporządzania 

udostępnianymi przez inny podmiot zasobami ma dojść dopiero na etapie wykonania zamówienia. 

Na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, poza wiążącym zobowiązaniem oddania do 

dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, brak jest konieczności 

wskazywania przez wykonawcę - z mocy samego przepisu - formy i zakresu przyszłego 

udostępnienia zasobów. W szczególności z samej normy art. 26 ust. 2b Pzp nie wynika konieczność 

wskazywania w treści zobowiązania esentialia negotii porozumienia między wykonawcą a 

podmiotem trzecim, ani też konkretyzacji ponad zakres wynikający ze zdania pierwszego art. 26 

ust. 2b, udostępnianych zasobów, sposobu korzystania z niego przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, (vide: m.in.: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lipca 2010 r. 

KIO/UZP 1452/10, KIO/UZP 1453/10, KIO/UZP 1454/10 LexPolonica nr 2367323; z dnia 10 września 

2010 r. KIO 1844/10 LexPolonica nr 2396808; z dnia 12 stycznia 2012 r. KIO 2704/11, KIO 2707/11). 

Pogląd ten jest uprawniony niezależnie od tego, który z zasobów podlegać będzie udostępnieniu, 

gdyż stosowne wyłączenie lub zróżnicowanie nie zostało przewidziane przez ustawodawcę. Ustawa 

wyznacza granice stosowania prawa i nie można uzupełniać jej treści nie narażając się na zarzut 

dowolności stosowania przepisów wykraczającego poza granice dopuszczalnej swobody 

interpretacyjnej. W państwie prawnym interpretator musi brać pod uwagę przede wszystkim 

językowe znaczenie tekstu prawnego (vide: uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 

czerwca 2000 r. K. 25/99 OTK 2000/5 poz. 141, uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 18 

września 1998 r. III CZP 32/98 OSNC 1999/1 poz. 2).Odnosząc się do poglądu, co do konieczności 

uczestnictwa podmiotu udostępniającego swoje zasoby w wykonywaniu zamówienia Izba popiera 

pogląd, iż oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia, 

musi łączyć się co do zasady z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. 

Brak jest jednak podstaw prawnych do przyjęcia, że miałoby to nastąpić w charakterze 

podwykonawcy (tak też m.in. wyroki Izby z 6 lipca 2010 r. KIO/UZP 1245/10 LexPolonica nr 2357649; 

z dnia 26 lipca 2010 r. KIO/UZP 1452/10, KIO/UZP 1453/10, KIO/UZP 1454/10 LexPolonica nr 

2367323; z 18 sierpnia 2010 r. KIO/UZP 1671/10 LexPolonica nr 2384964; z 10 stycznia 2011 r. KIO 

2790/10 Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie Zeszyt nr 8 poz. 54; wyrok Sądu Okręgowego w 

Gdańsku z 25 lipca 2011 r. XII Ga 315/2011). Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną 

prawem formę, w tym doradztwo, konsultacje, wsparcie merytoryczne, pomoc techniczna. Należy 

wskazać na § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

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

dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226 poz. 1817), który stanowi, że: „Jeżeli 

wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
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zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2”. Pojęcie „wykonania części 

zamówienia” użyte jest również w art. 36 ust. 4 Pzp w związku z podwykonawstwem. W 

konsekwencji zgodnie z istniejącymi uregulowaniami podmiot trzeci może uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia bezpośrednio jako podwykonawca i wówczas dotyczy go obowiązek ustalony w 

przywołanym przepisie rozporządzenia. Jeśli podmiot trzeci udostępni swoje zasoby w formie 

doradztwa, konsultacji, wsparcia merytorycznego, pomocy technicznej, bądź umowy o przekazaniu 

know-how ma miejsce jego pośredni udział w wykonaniu zamówienia, natomiast nastąpi rzeczywiste 

wykorzystanie jego zasobów przez podmiot wykonujący zamówienie. W takim przypadku podmiotu 

udostępniającego potencjał nie dotyczy wymaganie składania dokumentów wymienionych w § 1 ust. 

2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Obowiązujące przepisy nie dają też podstaw do 

uznania, że wskazanie przez zamawiającego części przedmiotu zamówienia, której wykonanie nie 

może być powierzone podwykonawcy ograniczało możliwość powołania się na zasoby innego 

podmiotu w postaci wiedzy i doświadczenia. Przeciwnie art. 26 ust. 2b Pzp pozwala na wykazanie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie całości opisanych przez zamawiającego 

wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia. W ten sposób realizowany jest cel instytucji 

uregulowanej w art. 26 ust. 2b Pzp - rozszerzenie kręgu wykonawców zdolnych ubiegać się o 

udzielenie zamówienia, zwiększenie konkurencyjności postępowań oraz danie zainteresowanym 

podmiotom możliwości wyboru zasad współpracy stosownie do ich potrzeb.  

 

 

Wyrok KIO z 6 lutego 2012 r. KIO 133/12 

 

Zamawiający wykluczył wykonawcę, który korzystał z zasobów podmiotów trzecich aby zdobyć jak 
największa liczbę punktów w części kwalifikacyjnej do II etapu Przetargu Ograniczonego, choć 
samodzielnie spełniał minimalny warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający uznał to za 
niezgodne z treścią publikacji zamieszczonej w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych z 
listopada 2011 r., udostępnionej na stronie internetowej Urzędu, w części oznaczonej Kontrola 
udzielania zamówień publicznych - Zagadnienie dysponowania przez wykonawców zasobami 
podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w świetle nieprawidłowości 
stwierdzonych wyników kontroli oraz ustaleń postępowań wyjaśniających przeprowadzonych przez 
Prezesa UZP str. 22-24. Odwołujący przytoczył następujący fragment wymienionej opinii, cytowany w 
piśmie zamawiającego: „... Powyższe prowadzi do wniosku, że zarówno na gruncie wykładni literalnej, 
jak też celowościowej powoływanie się przez wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego jedynie w 
celu zwiększenia swoich szans na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 2b PZP. Innymi słowy, zamawiający - w 
przypadku, gdy wykonawca w postępowaniu prowadzonym np. w trybie przetargu ograniczonego, 
powołuje się na potencjał (np. doświadczenie) wielu podmiotów, wykazując w ten sposób spełnianie 
warunków w postępowaniu w stopniu wyższym, niż to wynika z minimalnych wymogów określonych 
w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu - nie powinien 
uwzględniać takiego potencjału w punktacji przyznanej w ramach ocen spełniania warunków udziału 
w postępowaniu (nie powinien przyznawać dodatkowych punktów). Nie ma bowiem podstaw do 
premiowania takich wykonawców, którzy są w stanie nawiązać współpracę ze znaczną liczbą 
podmiotów posiadających określone zasoby (uzyskać od nich zobowiązanie do udostępnienia 
potencjału) kosztem innych, którzy samodzielnie dysponują stosunkowo szerokimi zasobami...” 
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Przechodząc do podstaw rozstrzygnięcia, w oparciu o ustalony wyżej stan faktyczny sprawy i 
przytoczone przepisy prawne, Izba uznała, że odwołujący złożył wymagane przez zamawiającego 
dokumenty, podane w ogłoszeniu oraz we „Wstępnej kwalifikacji wykonawców” - w odniesieniu do 
wymaganego doświadczenia zawodowego, mieszczące się w zakreślonej przez zamawiającego treści 
tych dokumentów. Należało zważyć, uwzględniając postanowienia dokumentacji przetargowej, że 
wykonawca był uprawniony, aby samodzielnie podać w „Wykazie robót” w celu (wykazania) 
spełnienia warunku podstawowego określonego w punkcie 7.2.3 oraz w wykazie robót (spełniających 
warunek wiedzy i doświadczenia) ponad warunek podstawowy - roboty jakie uznawał za stosowne, 
dla wykazania spełnienia omawianego warunku, obejmujące zarówno doświadczenie własne jak i 
udostępnione. Z udzielonych wytycznych nie wynika jakiekolwiek rozróżnienie, aby do uzyskania 
punktacji uprawniało jedynie doświadczenie własne wykonawcy. Materiał dowodowy sprawy nie 
daje podstaw do przyjęcia, że przedstawiony przez odwołującego we wniosku „Wykaz robót” jest 
nieprawidłowy, czy zawiera błędy z punktu widzenia stawianych wymagań, co obligowałoby 
zamawiającego do żądania jego uzupełnienia w myśl postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - w 
zakresie dopuszczonym tym przepisem, tj. w odniesieniu do spełnienia warunków udziału. 
Przedstawionym wykazem robót i dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie odwołujący 
wykazał spełnienie stawianych warunków udziału w postępowaniu, czemu zamawiający nie 
zaprzeczył. Obowiązkiem zamawiającego jest, jak stanowią przytaczane wyżej przepisy, w sposób 
jasny ustalić w ogłoszeniu warunki udziału, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków, 
będący podstawą dopuszczenia wykonawców do uczestnictwa w postępowaniu, a w przetargu 
ograniczonym podać kryterium z zakresu warunków udziału, oraz jego znaczenie w ustalaniu 
kolejności wykonawców zakwalifikowanych do złożenia oferty. Następnie zaś w trakcie badania 
złożonych wniosków, dokładne się do nich zastosować. Zarówno wykonawcy, jak i zamawiający są 
związani ustalonymi postanowieniami ogłoszenia. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a w dalszym etapie - o możliwość złożenia oferty, musi mieć pewność, że 
zamawiający będzie prowadził postępowanie w sposób przejrzysty, a jego czynności będą 
przewidywalne, i że istnieją niewzruszalne podstawy do ich weryfikacji. Ustalone warunki udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także znaczenie 
tych warunków podane w ogłoszeniu, w przekonaniu Izby, muszą być rozumiane na tyle ściśle, że nie 
podlegają żadnej innej wykładni, oprócz literalnej. Skoro zamawiający nie podał jednoznacznie w 
warunkach ogłoszenia (nawet pomimo wyjaśnień na ten temat), że przy ocenie punktowej w danym 
kryterium wiedzy i doświadczenia, będzie brane pod uwagę jedynie doświadczenie własne 
wykonawcy, nie może takiego ograniczenia wprowadzać na etapie oceny wniosków.W szczególności 
nie znajdują normatywnego wsparcia poglądy zamawiającego oraz przystępujących po jego stronie 
wykonawców, w powołaniu się na przytaczaną wyżej opinię Urzędu Zamówień Publicznych i 
przywołane wyroki Izby, jakoby wynikało to z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, że 
doświadczenie udostępnione wykonawca władny jest wykazywać wyłącznie w zakresie minimalnym 
dla udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a nie dla podwyższenia swej 
pozycji w rankingu wniosków, o czym miałby świadczyć między innymi zwrot użyty w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp „wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia,” a nie w szerszym zakresie, nawet jeżeli zamawiający ustanowił taki 
warunek udziału w postępowaniu kryterium oceny, dla ustalenia kolejności wykonawców 
zaproszonych do złożenia oferty. W przeświadczeniu Izby, przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w 
związku z art. 26 ust. 2b tej ustawy, statuuje równorzędny sposób wykazania warunku wiedzy i 
doświadczenia zarówno poprzez doświadczenie własne wykonawcy, jak i doświadczenie 
udostępnione przez podmiot trzeci. Zaś niezbędność, proporcjonalność, adekwatność - ogólnie 
dotyczy zakresu wymaganych dokumentów, jak również ich treści, także w odniesieniu do samego 
wykonawcy, o czym stanowi art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, jak i art. 25 ust. 1 tej ustawy. Przepisy art. 51 
ust. 1a oraz ust. 2 ustawy Pzp, nie różnicują oceny spełnienia warunków w oddzieleniu na potencjał 
własny wykonawcy i potencjał udostępniony. Zatem wprowadzanie takiego rozróżnienia, w dodatku 
na etapie badania wniosków - stanowi naruszenie wymienionych norm, jak i zasad postępowania, w 
szczególności równego traktowania wykonawców i prowadzenia postępowania w sposób 
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zapewniający zachowanie reguł uczciwej konkurencji. Nie można pomijać, że w przetargu 
ograniczonym ustawodawca nie narzucił zamawiającemu ani sztywnych reguł ustalania kryteriów, 
jako oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani ustalania znaczenia tych warunków. 
Należało zatem przyjąć, że w tym zakresie przepis ma charakter dyspozytywny. Zamawiający nie 
uczynił przedmiotem kryterium oceny całego spektrum warunków ustawowych dopuszczenia 
wykonawcy do udziału w postępowaniu, wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, a 
jedynie obrał do tego celu warunek wiedzy i doświadczenia. Jak również zapowiedział, że w 
zakresie wykazanym jako minimalnie wymagany, nie będzie on podlegał punktacji. Postanowienia 
ogłoszenia w tym kształcie, nie mogą budzić zastrzeżeń. Nie były też przedmiotem zaskarżenia ze 
strony wykonawców. Dowodzi to, że zamawiający przy zachowaniu elementarnych zasad równego 
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji ma pewną swobodę w ustalaniu sposobu 
przyznawania punktacji złożonym wnioskom - w celu wyłonienia grupy wykonawców, do których 
wystosuje zaproszenie do złożenia oferty. Gdyby zamawiający podał wprost, z góry w ogłoszeniu, 
że punktację w danym kryterium wiedzy i doświadczenia będzie przyznawał jedynie wykazanym 
robotom referencyjnym wykonanym przez wykonawcę samodzielnie czy w konsorcjum, byłby 
uprawniony aby w ten sposób oceniać złożone wnioski. 
 
Wyrok KIO z 30 stycznia 2012 KIO 84/12 
 
Stosownie do postanowienia art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający dysponowanie 
zasobami tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z której będzie wynikało, że 
podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy określonych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia, jak i formę pisemną oraz dla swej skuteczności musi także zostać 
złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym 
zakresie. W zakresie formy złożonego oświadczenia należy mieć na uwadze, że art. 26 ust. 2b ustawy 
wskazuje, że zobowiązanie to ma być złożone w formie pisemnej. Ustawa nie definiuje pojęcia 
pisemności dlatego uwzględniając regulację 14 ustawy - Do czynności podejmowanych przez 
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej koniecznym jest odniesienie się do przepisów kodeksu cywilnego. 
Zgodnie art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 
Kodeks cywilny do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (...). § 2 Oświadczenie 
woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoznaczne z 
oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Tym samym, uwzględniając powyższe dokument 
zawierający oświadczenie woli podmiotu trzeciego winien zawierać własnoręczny podpis wystawcy 
dokumentu. Jednakże należy w tym miejscu zastrzec, że oświadczenie podmiot trzeci może złożyć 
sam (podpisać) lub może ono zostać złożone przez osobę umocowaną do działania w imieniu tego 
podmiotu. Za zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiące dowód dysponowania przez wykonawcę 
zasobami tego podmiotu (w sposób wiążący złożone w imieniu i z konsekwencjami dla tego 
podmiotu), o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, może być uznane wyłącznie pisemne 
oświadczenie takiego podmiotu podpisane przez osobę uprawnioną do działania w jego imieniu (tak 
też Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 24 marca 2011 r. XIX Ga 92/2011 Informator 
Urzędu Zamówień Publicznych 2011/11). 
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NAJCZĘSCIEJ WYSTĘPUJĄCE PRZESŁANKI 

ODRZUCENIA OFERT 

 

1.  Niezgodność z ustawą. 

Art. 89. PZP  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. 
 

Przypadek Nr 1. Niewłaściwa reprezentacja wykonawcy. 

 

REPREZENTACJA WYKONAWCY 
 
Zasady reprezentacji: 
 

1. Osoba fizyczna: osobiście. 
2. Spółka cywilna: zwykły zarząd – każdy wspólnik, czynności przekraczające zwykły zarząd - 

wszyscy wspólnicy (ewentualnie reguluje to umowa spółki). Art. 860 i kolejne KC. 
3. Spółka jawna. Każdy wspólnik, chyba, że umowa spółki ogranicza reprezentację (np. 

reprezentacja łączna). Art. 29 i 30 KSH 
4. Spółka partnerska. Każdy partner, chyba, że umowa spółki wskazuje inaczej (pozbawienie 

prawa reprezentowania spółki skuteczne dopiero po wpisie do rejestru). Umowa spółki może 
przewidywać prawo reprezentowania spółki zarządowi spółki. Art. 96 i 97 KSH. 

5. Spółka komandytowa. Komplementariusze. Art. 117 KSH.  
6. Spółka komandytowo – aukcyjna. Komplementariusze. Art. 137 KSH. 
7. Spółka z o.o. Wg umowy spółki.  
8. Spółka aukcyjna. Wg umowy spółki. 

 
Pełnomocnictwo (98 i nast. KC): 
Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, 
chyba, że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.  
Art. 101. § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się 
odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego 
podstawą pełnomocnictwa. § 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, 
chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 
prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.  
Art. 103. § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego 
zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została 
zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, 
odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, 
obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do 
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naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku 
umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.  
Art. 104. Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z 
przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie 
woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o 
zawarciu umowy bez umocowania.  
Art. 105. Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności 
prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona 
o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć. 
Art. 107. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, 
każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepis 
ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których pełnomocnik sam dla mocodawcy 
ustanowił.  
 
Prokura (art. 109 i nast. KC) 
Art. 1091. § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności 
sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. § 2. Nie można 
ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 
Art. 1092. § 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. § 2. Prokurentem 
może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
Art. 1094. § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie 
(prokura samoistna). 
Art. 1096. Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do 
poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. 
Art. 1098. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru 
przedsiębiorców. 
§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także 
sposób jej wykonywania. 
Art. 1099. Prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych 
wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że 
działa jako prokurent. 
 
Art. 26 ust. 3 PZP 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
Orzeczenie KIO z 27 marca 2012 r. KIO 490/12  
(pełnomocnictwo udzielone po podpisaniu oferty, ale przed jej złożeniem). 
Izba podziela stanowisko, iż załączone przez wykonawcę „S.” Sp. z o.o. Sp. k. pełnomocnictwo z dnia 3 
stycznia 2012 r. ustanawiające pełnomocnikiem Renatę S. nie potwierdza w prawidłowy sposób 
umocowania do podpisania oferty w dacie 20 grudnia 2011 r. Izba nie zgadza się w tym zakresie z 
argumentacją prezentowaną przez Zamawiającego i „S.” Sp. z o.o. Sp. k., jakoby z punktu widzenia 
oceny prawidłowości umocowania osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy data podpisania 
oferty pozostawała bez znaczenia, zaś miarodajną w tym względzie była wyłącznie data złożenia 
oferty Zamawiającemu. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp oferta dla swej ważności wymaga 
zachowania formy pisemnej. Przepis art. 78 § 1 KC zakreśla minimalne wymagania dla zachowania 
formy pisemnej. W przypadku oświadczenia woli jest to złożenie własnoręcznego podpisu na 
dokumencie obejmującym jego treść. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, 
powtarzalny znak graficzny, wywodzący się od jej imienia i nazwiska, niebędący koniecznie pełnym 
imieniem i nazwiskiem, pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła. Podpis w 
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rozumieniu art. 78 KC nie musi być czytelny (por. wyrok NSA z 10 listopada 2006 r. II FSK 1144/2005 
LexPolonica nr 2153179). Tym samym złożenie podpisu na formularzu ofertowym zawierającym 
zasadniczą treść oświadczenia woli wykonawcy co do realizacji zamówienia (oraz na innych 
załączanych dokumentach) nie jest tylko czynnością techniczną, jak podkreślał Zamawiający, lecz 
decyduje o prawidłowym złożeniu oświadczenia woli. Bez zachowania formy pisemnej oferty, co 
realizuje się przez złożenie podpisu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy, w ogóle nie można mówić o złożeniu prawidłowego oświadczenia woli z zachowaniem 
wymaganej dla niego pod rygorem nieważności formy. Tym samym nie jest zasadne stanowisko 
Zamawiającego, iż ocena czy osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do jej złożenia, dokonywana 
jest na dzień złożenia oferty (rozumianego jako złożenie oferty u Zamawiającego). Zdaniem Izby 
podpisanie oferty oraz jej złożenie (Zamawiającemu) są odrębnymi kategoriami pojęciowymi i skoro 
oferta podpisywana jest w innej dacie niż następuje jej złożenie, weryfikacja prawidłowości 
umocowania musi obejmować także datę jej podpisania. „Artykuł 61 określa chwilę skutecznego 
złożenia oświadczenia woli, a nie przesłanki jego ważności.”) (red. prof. dr hab. K. Pietrzykowski 
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449[10] KC, C.H. Beck Warszawa 2011, Legalis). Należy 
podkreślić, że w treści pełnomocnictwa z dnia 3 stycznia 2012 r. przewidziano, iż „S.” Sp. z o.o. Sp. k. 
„niniejszym udziela pełnomocnictwa i ustanawia pełnomocnika w osobie Renata S. (...) do 
reprezentowania spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu 
nieograniczonym na: A. Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. A. 
przy ul. P. 71, B. Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego 
alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J., C. Budowa 
dwóch łączników między budynkami 12-18 i 18-19 w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. oraz zawarcia 
umowy w przedmiotowym zamówieniu”.  
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007 r. V Ca 85/2007 
(forma pełnomocnictwa) 
Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 
poz. 93 z późn. zm.) „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”. Nawet jeśli 
zamawiający dopuścił w siwz możliwość złożenia kopii pełnomocnictwa poświadczonej jedynie przez 
samych wykonawców to startujący w przetargu przedsiębiorcy powinni dołączać do oferty oryginały 
pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie. 

 
Orzeczenie KIO z 22 marca 2011 r. KIO 500/11 
(pełnomocnictwo ogólne złożone w kserokopii niepoświadczonej przez notariusza w postępowaniu 
- w sytuacji gdy w prowadzonym równolegle postępowaniu to samo pełnomocnictwo ogólne 
zostało złożone w oryginale). 
Istota sporu na tle rozpoznawanej sprawy sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy 
złożenie oryginału pełnomocnictwa do trzech różnych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w formie pisemnej temu samemu Zamawiającemu, w następstwie wezwania w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, bez skonkretyzowania później przez Odwołującego do którego z 
postępowań zostało to pełnomocnictwo załączone w ramach udzielanych wyjaśnień zgodnie z art. 26 
ust. 4 ustawy Pzp, stanowi spełnienie warunku pkt VI.3) 1.2.2) i 1.2.3) ogłoszenia. Na tak postawione 
pytanie Izba udzieliła odpowiedzi twierdzącej. 
 
Grupa orzeczeń na temat:  
(pełnomocnictwo jednego z członków zarządu dla drugiego członka zarządu przy reprezentacji 
łącznej). 
Wyrok SN z 23 sierpnia 2006 r. III CZP/2008 
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej 
reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do 
poszczególnych czynności. 
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Wyrok WSA w Lublinie z 27 sierpnia 2010 r.  I SA / Lu 343 / 2010 
Jeżeli spółka o zarządzie wieloosobowym reprezentowana jest przez dwie osoby, a mianowicie 
dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, to sytuacja, gdy dwaj 
członkowie zarządu udzielają sobie nawzajem pełnomocnictw narusza wolę założycieli spółki i 
obowiązujące zasady reprezentacji.  
Wyrok KIO z 14 lutego 2012 r. KIO 219/12 – odniesienie do wyroku SN 
Odwołujący, działając jako konsorcjum dwóch wykonawców, którego liderem jest spółka „B.” Sp. z 
o.o. z siedzibą w S.L., złożył ofertę, która została podpisana przez prezesa zarządu spółki „B.” Sp. z 
o.o. Wraz z ofertą złożony został odpis z KRS ww. spółki (Nr KRS (...)), z którego wynika, że do 
składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 
albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Do oferty załączone zostało także 
pełnomocnictwo z dnia 21 listopada 2011 r. udzielone przez członka zarządu Spółki p. Leszka S. panu 
Dariuszowi H. - prezesowi zarządu Spółki upoważniające do reprezentowania go we wszelkich 
sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy (...), dla 
zadań inwestycyjnych realizowanych przez „G.” S.A. W treści ww. pełnomocnictwa wskazano jego 
zakres, który obejmuje umocowanie p. Dariusza H. do reprezentowania osoby Leszka S. jako członka 
zarządu, składania w jego imieniu, jako członka zarządu, oświadczeń woli, zawierania i rozwiązywania 
umów w wyżej określonym zakresie. W powyższych okolicznościach należało stwierdzić, że oferta 
odwołującego została podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
Zgodzić się należy z twierdzeniem odwołującego, że nie ma zakazu ustanowienia pełnomocnikiem 
spółki członka jej zarządu. Sąd Najwyższy rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd 
Okręgowy w C., dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnikiem spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością członka jej zarządu, który umową został uprawniony do reprezentowania spółki 
łącznie z drugim członkiem zarządu, w uchwale z dnia 23 lipca 2008 r. III CZP 68/2008 (OSNC 2009/7-
8 poz. 109) przywołanej przez odwołującego, stwierdził, iż „Członek zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem 
zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.” Sąd Najwyższy 
potwierdził w powyższej uchwale, iż nie ma ustawowego zakazu ustanowienia pełnomocnikiem 
spółki członka zarządu osoby prawnej uprawnionego umową spółki do jej reprezentowania łącznie z 
drugim członkiem zarządu. Sąd wskazał m.in., że w ustawie zostały wyraźnie przewidziane zakazy 
pełnienia przez członków zarządu spółki określonych funkcji czy podejmowania określonych działań 
(art. 214 i art. 243 § 3 k.s.h.). Sąd Najwyższy podkreślił przy tym, że organ osoby prawnej i jej 
pełnomocnik to dwie odrębne instytucje prawne i nie należy ich utożsamiać, bowiem kompetencja 
członka zarządu spółki wynika z umowy spółki oraz z ustawy, natomiast kompetencja pełnomocnika 
wynika z umocowania, a więc z czynności prawnej dokonanej przez osobę prawną. Pełnomocnik 
ustanowiony w spółce działa w imieniu na rzecz i spółki oraz w granicach umocowania. 
Pełnomocnictwa w takim przypadku udziela spółka działając przez swoje organy. W rozpoznawanej 
sprawie (przy reprezentacji łącznej ustalonej w umowie Spółki ujawnionej w KRS) do udzielenia 
pełnomocnictwa w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków zarządu lub członka 
zarządu wraz z prokurentem. Pełnomocnictwo z dnia 21 listopada 2011 r. zostało udzielone 
prezesowi zarządu - przez drugiego członka zarządu w imieniu własnym tej osoby, a zatem nie w 
imieniu spółki, która jest odrębną osobą prawną. Zauważyć przy tym należy, że członek zarządu 
udzielający ww. pełnomocnictwa nie był umocowany do samodzielnego reprezentowania spółki, nie 
był zatem umocowany do udzielenia pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz spółki. Biorąc pod uwagę 
powyższe należało uznać, że w konsekwencji prezes zarządu „B.” Sp. z o.o. nie był umocowany do 
samodzielnego reprezentowania Spółki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez 
drugiego członka zarządu, a wobec tego nie był uprawniony także do podpisania i złożenia oferty w 
imieniu Konsorcjum „B.” - „F.”. Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 58 k.c. i art. 2 k.s.h. 
oferta Konsorcjum „B.” - „F.”, jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów, podlega 
odrzuceniu. Jednocześnie należy wskazać na brak przesłanek do zastosowania w tym przypadku art. 
87 ust. 1 Pzp, tj. do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Przepis 
ten nie znajduje zastosowania w odniesieniu do dokumentu pełnomocnictwa, którego treść nie 
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stanowi treści oferty w rozumieniu tego przepisu. Dodatkowo na marginesie tylko należy wskazać, że 
treść omawianego pełnomocnictwa nie budzi żadnych wątpliwości, które uzasadniałyby podjęcie 
przez zamawiającego jakichkolwiek czynności wyjaśniających. 

 

Przypadek Nr 2. Niewłaściwa forma oferty. 

 

Art. 82 PZP 
 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w 
postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Art.  78. § 1. KC 

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. § 2. Oświadczenie woli złożone w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 

pisemnej.  

Art. 79. KC 

Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź 

w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba 

wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego 

oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został 

złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. 

 
Kontrola UZP. Orzeczenie KIO z dnia 20.10.2010 KIO/KD 75/10 oddalające zastrzeżenia do wyników 
kontroli Prezesa UZP. 
(oferta opatrzona nieczytelnym podpisem) 
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy „M.” sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp 
w zw. z art. 57 kc, uzasadniając, iż wykonawca ten złożył ofertę na której widnieje nieczytelny podpis 
oraz brak jest pieczęci imiennej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę 
doraźną postępowania, w wyniku której uznał, iż oferta wykonawcy „M.” sp. z o.o. została złożona 
skutecznie przez osobę uprawnioną do działania w imieniu tego wykonawcy, zaś odrzucenie przez 
zamawiającego ww. oferty stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Argumentował, że 
formularz cenowy ww. wykonawcy został podpisany na ostatniej stronie przez Prezesa Zarządu 
Henryka M. oraz opatrzony pieczęcią spółki oraz pieczęcią imienną. Ponadto na str. 3, 4, 5, 7 i 8 
formularza cenowego oraz na str. 22-27 oferty widnieje podpis Prezesa Zarządu z pieczęcią imienną, 
który jest identyczny jak podpis nieopatrzony pieczęcią imienną Prezesa Zarządu zawarty na str. 1, 2 i 
6 formularza cenowego. Wywodził w oparciu o powyższe, że zamawiający analizując całokształt 
oświadczenia woli wykonawcy „M.” sp. z o.o. w postaci formularza cenowego mógł ustalić iż podpis 
niezawierający pieczęci imiennej został złożony przez Prezesa Zarządu spółki, uprawnionego do 
jednoosobowej reprezentacji wykonawcy. W oparciu o dokumentację postępowania kontrolnego 
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: wymóg zachowania formy pisemnej oferty 
wynika z normy prawnej wypływającej z przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem 
„ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w 
postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu”. Ponieważ ustawa Pzp nie określa żadnych 
szczególnych wymagań dotyczących formy pisemnej, zatem zasadnym jest odwołanie się do zasad 
wynikających z przepisów prawa cywilnego (art. 14 ustawy Pzp). W myśl przepisu art. 78 § 1 Kodeksu 
Cywilnego „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 
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podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Wobec braku ustawowej definicji 
podpisu, w celu ustalenia cech, jakim powinien odpowiadać podpis, zasadnym jest odwołanie się do 
orzecznictwa i doktryny prawa cywilnego, które wielokrotnie zajmowały się tym zagadnieniem. 
Pojęcie podpisu najpełniej wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 30 grudnia 
1993 r. III CZP 146/93 (OSNCP 1994/5 poz. 94). Wprawdzie uchwała ta dotyczyła podpisu wystawcy 
weksla to jednak ma ona znaczenie ogólniejsze. W uchwale tej SN stwierdził, że „Nie można zatem 
formułować ogólnych wskazań co do długości lub kształtu podpisu, poza tym, że ma on stanowić 
napisane nazwisko, niekoniecznie czytelnie, ale w sposób charakterystyczny dla osoby podpisanej. 
Istotne jest bowiem to, by napisany znak ręczny - przy całej tolerancji co do kształtu własnoręcznego 
podpisu - stwarzał w stosunku do osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym 
swoim nazwiskiem oraz że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. 
Takiej pewności nie stwarzają same inicjały, czyli parafa, toteż nie mogą być one uznane za podpis 
wystawcy weksla.  Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy Izba stwierdziła, 
że żadna z okoliczności wskazanych przez zamawiającego w uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty 
tj. nieczytelność podpisu oraz brak pieczęci imiennej, nie mogła stanowić podstawy do stwierdzenia, 
że wykonawca nie zachował formy pisemnej oferty. Obowiązek umieszczenia pieczęci imiennej w 
celu zachowania formy pisemnej nie wynika z przepisu art. 78 kc. Postawienie takiego wymogu w 
SIWZ jest wymogiem co do formy, a nie treści oferty i nie może stanowić podstawy do odrzucenia 
oferty. Stanowisko takie było także wielokrotnie wyrażane w orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej. Przykładowo wskazać można wyrok KIO z dnia 10 lipca 2009 r. KIO/UZP 703/09, 
KIO/UZO 709/09 (LexPolonica nr 2262572), w którym Izba wyraziła pogląd, zgodnie z którym „(...) 
złożenie podpisu nie opatrzonego pieczęcią imienną a jedynie pieczęcią firmową nie może skutkować 
odrzuceniem oferty, szczególnie w sytuacji, gdy istnieje możliwość weryfikacji podpisu i 
jednoznacznego stwierdzenia jego pochodzenia. (...) tego typu niezgodności należy rozpatrywać 
wyłącznie w zakresie uchybień formalnych a nie merytorycznych oferty. Zgodnie zaś z przepisem art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oraz jednolitym w tym zakresie orzecznictwem sankcja w postaci 
odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, zachodzi wyłącznie w przypadku 
niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a więc niezgodności co do wymagań merytorycznych a nie 
formy złożonego dokumentu.” Izba zważyła także, że okoliczność, iż znak graficzny umieszczony przez 
wykonawcę „M.” sp. z o.o. na formularzu ofertowym był nieczytelny, sama z siebie nie uzasadniała 
twierdzenia, iż nie posiada on cech podpisu. Z powołanego wyżej orzeczenia Sądu Najwyższego 
wynika bowiem jednoznacznie, iż podpis może być nieczytelny, jeśli tylko został napisany w sposób 
charakterystyczny dla osoby podpisanej. Taki podpis wyraża bowiem nazwisko podpisującego i pełni 
funkcję identyfikacyjną. Dla osób, którym taka forma podpisu nie jest osobiście znana, złożenie 
podpisu nieczytelnego jest natomiast podstawą domniemania, że został złożony w formie zwykle 
używanej przez wystawcę. Na marginesie Izba wskazuje, że jeżeli Zamawiający powziął w powyższym 
zakresie wątpliwości, miał prawo wezwania wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień w trybie 
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, czego jednak zaniechał. W ocenie Izby wezwanie takie było uzasadnione 
przed podjęciem daleko idącej decyzji jaką niewątpliwie była decyzja o odrzuceniu oferty, która w 
zakresie grupy 3, 5, 7, 11 mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
Orzeczenie KIO z 14 listopada 2011 r. KIO 2368/11 
(oferta opatrzona podpisem nie na wszystkich stronach) 
 Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu składającą się z 3 stron. Podpisał jedynie pierwszą 
stronę oferty, natomiast str. 2 pod nazwą „OFERTA” jak również na str. 3 - FORMULARZ CENOWY nie 
zostały podpisane przez wykonawcę.  W ocenie Izby złożenie przez odwołującego podpisu jedynie na 
stronie pierwszej oferty, którą należy uznać jedynie za stronę tytułową, na co zresztą wskazał sam 
odwołujący w treści tego dokumentu, nie możne być poczytane za złożenie podpisu na dokumencie 
obejmującym określoną treść oświadczenia woli na którą powołuje się odwołujący. Z treści 
niniejszego dokumentu, w szczególności z określenia: „w załączeniu składam ofertę (...) Oferta liczy 
(łącznie z tytułową) strony, (...) załączniki: nr 1 - oferta; nr 2 - formularz cenowy”, w sposób 
bezpośredni wynika, że stanowił on jedynie pismo przewodnie do składanej oferty. Zatem podpis 
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złożony przez odwołującego na stronie tytułowej, nie może być zakwalifikowany jako podpis na 
dokumencie obejmującym oświadczenie woli odwołującego. Jak się przyjmuje nie są oświadczeniami 
woli w rozumieniu art. 60 K.c. zachowania niesłużące regulowaniu skutków prawnych w zakresie 
prawa cywilnego, w tym zachowania, których treść co prawda odnosi się do uprawnień i obowiązków 
cywilnoprawnych, które jednak nie zawierają stanowczej decyzji wywołania skutków prawnych, jak 
również tzw. wypowiedzi sprawozdawcze (informujące o faktach - zawiadomienia, potwierdzenia, 
poświadczenia, pokwitowania itp.) (tak też Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. Edward 
Gniewek, rok wydania: 2010, C.H. Beck, wydanie: 4). Tym bardziej omawiana strona tytułowa nie 
stanowi oferty. Jak wynika z art. 66 K.c. oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi 
ofertę, jeśli określa istotne postanowienia tej umowy. Tymczasem z treści analizowanego dokumentu 
nie sposób wywieść, że odwołujący złożył oświadczenie woli zawarcia umowy z zamawiającym w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia na określonych warunkach. W stanie faktycznym sprawy za istotne 
postanowienia umowy uznać należy co najmniej jej przedmiot oraz wynagrodzenie. Zważywszy 
powyższe, skoro strona tytułowa nie stanowi oświadczenia woli odwołującego, natomiast pozostałe 
dokumenty, tj. „OFERTA” (str. 2), jak również FORMULARZ CENOWY (str. 3) nie zostały opatrzone 
podpisem, który jest niezbędny dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli (oferty) 
wykonawcy, zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 60 k.c. nie znalazł potwierdzenia. W tym 
kontekście Izba stanowisko odwołującego, jakoby jego działanie wskazywało jednoznacznie zamiar 
złożenie oferty o treści wynikającej z formularza ofertowego oraz formularza cenowego, uznała za 
chybione. Jak już Izba wskazała, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest 
złożenie własnoręcznego podpisu pod dokumentem obejmującym jego treść. Tymczasem na gruncie 
badanej sprawy dokumenty zawierające istotne postanowienia przyszłej umowy jak jej przedmiot czy 
wynagrodzenie (formularz ofertowy i formularz cenowy) nie zostały podpisane przez odwołującego. 
Podsumowując Izba uznała za prawidłową czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty 
odwołującego w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. 
 
Wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2007 r. IV CSK 228/2007. 
(oferta złożona w formie faksu) 
Przesłanie treści oświadczenia woli faksem spełnia jedynie warunki uprawdopodobnienia za pomocą 
pisma. Wyrok niezwykle istotny przez pryzmat art. 87 ust. 1 PZP i wyjaśnienia treści oferty, bowiem 
wyjaśnienie treści oferty jest niejako częścią samej oferty i wymaga formy pisemnej. 
 
 

Przypadek Nr 3. Dwie oferty tego samego wykonawcy. 

 
Art. 82. 1. PZP 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
 
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 września 2010 r. KIO 2016/10 
Złożenie dwóch ofert w postępowaniu przez dwa różne Konsorcja, w których uczestniczy ten sam 
wykonawca, jest naruszeniem art. 82 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (wykonawca może złożyć 
jedną ofertę), a zatem złożenie dwóch ofert przez tego samego wykonawcę skutkuje ich odrzuceniem 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.   
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19 maja 2010 r. VI Ca 232/2010 
Uczestnictwo w postępowaniu osoby fizycznej oraz spółki jawnej w której osoba fizyczna jest 
wspólnikiem nie stanowi dwóch ofert złożonych przez tego samego wykonawcę w rozumieniu PZP, 
ale powoduje konieczność odrzucenia ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, dodatkowo 
wykonawca zapoznał się z treścią innej oferty, co wzmacnia argumenty przemawiające za 
naruszeniem uczciwej konkurencji. 
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Przypadek Nr 4. Oferta niezgodna z ustawa o cenach. 

 
Kontrola UZP. Uchwała KIO z 30 listopada 2010 r. KIO KD 93/10 
 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał, aby część usług była świadczona 
nieodpłatnie przez wykonawcę, ustanawiając jednocześnie te same usługi podlegającymi wycenie w 
ramach kryterium oceny ofert. Powyższy zapis spowodował, iż wykonawcy mogli powziąć 
uzasadnione wątpliwości, co do zakresu usług podlegających wycenie oraz co do sposobu 
sporządzenia oferty, zgodnej z SIWZ. Wskazanie opłaty lub prowizji za realizację poszczególnych usług 
w ramach kryterium cena (lit. a-i) innej kwoty i prowizji niż odpowiednio 0 zł i 0% spowodowałaby, iż 
oferta byłaby sprzeczna z pkt III.2 SIWZ i podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp. Sporządzenie SIWZ w sposób sprzeczny w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz 
kryteriów oceny ofert uniemożliwiło także wykonawcom złożenie oferty zgodnej z ustawą Pzp (art. 89 
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, nie można 
uznać, iż podanie wartości 0,00 zł w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego wyczerpuje 
wymóg podania ceny. Polski system monetarny, nie przewiduje bowiem jednostek pieniężnych o 
nominale zero złotych. Cena powinna być wyrażona w złotych i w groszach. Mając na uwadze 
powyższe, stwierdzono, iż wewnętrznie sprzeczne skonstruowanie SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia i kryteriów oceny ofert stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 3 i 13 ustawy Pzp. 
Wskazano, iż zamawiający zaniechał czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do czego był zobowiązany, co jednocześnie stanowi 
naruszenie tego przepisu. Ponadto, wewnętrzna sprzeczność postanowień SIWZ doprowadziła do 
sytuacji, w której zamawiający nie ustanowił jako kryterium oceny ofert - ceny, w rozumieniu art. 2 
pkt 1 ustawy Pzp. Powyższe stanowi naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym, 

kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 
 

Przypadek Nr 5. Oferta uchybiająca zasadzie jawności. 

 
Art. 8 PZP 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża 
lub narusza interes przedsiębiorcy.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 
Art. 18 ww. ustawy 
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony 
lub naruszony, może żądać:  
1) zaniechania niedozwolonych działań,  
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań,  
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej 
formie,  
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,  
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5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,  
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem 
kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był 
zawiniony. 
Art. 23 ww. ustawy. 
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub 
wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy 
bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub 
wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.  
 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. III CZP 74/2005 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego 
przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania 
informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 
4 tej ustawy, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.  
 
Wyrok KIO z 19 października 2011 r. KIO 2175/11 
Zgodnie z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa zamieszczoną w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji - przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. Bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania 
wyjaśniającego nie sposób uznać, aby informacje niezbędne do wykazania doświadczenia 
wykonawców w przedmiotowym postępowaniu i zakresie wykazywanych dostaw i usług - mogły 
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Wyrok KIO z 16 sierpnia 2011 r. KIO 1615/11 
Dane osób posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zasługują na ochronę choćby z tego powodu, 
że inni wykonawcy, funkcjonujący na rynku relewantnym, mogą dane te wykorzystać do pozyskania 
pracowników dla siebie. Zatem opatrzenie wykazu osób klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
zasadne. 
 

Przypadek Nr 6. Nieprawidłowości w zakresie ofert częściowych 

 
Art. 83 ust. 2 i 3 PZP 
 Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest 
podzielny. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że 
zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć 
jeden wykonawca )np. ze względu na bezpieczeństwo, przy zamówieniach częściowych na wykonanie 
zabezpieczeń budynków w różnych lokalizacjach. 
Art. 41 pkt 4 PZP 
Ogłoszenie o zamówieniu zawiera określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z 
podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. 
Art. 45 ust. 5 PZP 
Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, 
określa kwotę wadium dla każdej z części. 
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Art. 93 ust. 2 PZP 
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 
postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
 
Do każdej z ofert częściowych odrębnie stosuje się przesłanki z art. 89. 
Dla każdej z części zamówienia można ustalić inne warunki udziału w postępowaniu, inne kryteria 
oceny ofert, inny termin wykonania itp. 
 
Orzeczenia dotyczące: wskazanie maksymalnej ilości części zamówienia, na które może złożyć 
oferty jeden wykonawca. 

 
Orzeczenie KIO z 12 listopada 2008 KIO/UZP 1177/08 
Art. 83 ust. 2 ustawy stanowi, iż zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, 
jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Przepis ten uzależnia podział zamówienia na części 
jedynie od praktycznej i technicznej możliwości takiego podziału. Ust. 3 wskazanego przepisu ustawy 
stanowi natomiast, że w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych, wykonawca ma 
możliwość złożenia swojej oferty na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że ograniczenie w tym 
zakresie wprowadzi sam zamawiający, określając maksymalną liczbę części zamówienia, na które 
oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Przywołany przepis nie uzależnia możliwości 
wprowadzenia ograniczenia w zakresie ilości części, na które jeden wykonawca może złożyć swoją 
ofertę w postępowaniu, od zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, dając w tym zakresie pewną 
swobodę zamawiającemu. 
Orzeczenie z 4 lutego 2008 r.  KIO/UZP 126/07 
Zamawiający wprowadzając ograniczenie w prawie do składania ofert na wszystkie części zamówienia 
przez jednego wykonawcę, skorzystał z możliwości prawem przewidzianej. Nie ograniczył w tym 
zakresie konkurencji, a wręcz przeciwnie zwiększył konkurencyjność na rynku świadczonych usług, 
dopuszczając w tym przedmiocie do udziału w postępowaniu, a w przyszłości do realizacji usług 
objętych zamówieniem, również mniejszych przedsiębiorców funkcjonujących na tym rynku. 
 
Orzeczenia dotyczące: celowość decyzji o możliwości składania ofert częściowych. 
 
Orzeczenie KIO z 22 maja 2009 r. KIO/UZP 608/09 
W myśl art. 83 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, 
jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Ustawodawca, stosując sformułowanie „zamawiający 
może" przesądził, iż dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych jest prawem, a nie 
obowiązkiem zamawiającego. W związku z tak ukształtowanym przepisem należy przyjąć, iż 
wykonawca w żadnej sytuacji nie może domagać się uznania przez zamawiającego za dopuszczalne 
składania ofert częściowych. Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 16 
czerwca 2003 r. (V CA 1213/02) odrzucił pogląd, że brak zgody zamawiającego na składanie ofert 
częściowych godzi w zasadę równego traktowania wykonawców, gdyż ogranicza udział niektórych 
wykonawców w postępowaniu. Izba podziela tutaj pogląd wyrażony w wyroku Zespołu Arbitrów z 
dnia 8 lutego 2006 roku UZP/ZO/0-303/06, zgodnie z którym Zamawiający może dopuścić możliwość 
składania oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Oznacza to, że celowość 
podziału zamówienia na części ustawodawca pozostawił ocenie zamawiającego, zatem zamawiający 
nie ma obowiązku dzielenia zamówienia na części, a wykonawcom nie przysługuje roszczenie o 
podział zamówienia na części. skoro wykonawcom nie przysługuje roszczenie o podział zamówienia 
na części, to również brak jest podstaw do uznania, że mogą skutecznie podważać dokonany przez 
zamawiającego podział zamówienia, bądź też określenie części zamówienia. 
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 1 kwietnia 2008 r. XIX Ga 112/2008 
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Możliwość składania ofert częściowych jest uzależniona wyłącznie od tego, czy świadczenie jest 
podzielne (art. 83 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Jest przy tym decyzją 
zamawiającego, w jaki sposób zostaną określone części w postępowaniu.  
 
Aczkolwiek gdyby udało się udowodnić celowe działanie w postaci połączenia w jednym 
postępowaniu dwóch przedmiotów zamówienia mające na celu utrudnianie konkurencji może to 
zostać uznane za niezgodne z PZP. Wyrok KIO z 22 października 2010 KIO 2189/10 
W skład zamówienia wchodzi 20 sztuk implantow z procesorem do ubytków słuchu max. 45 dB HL 
oraz 10 sztuk implantow z procesorem do ubytku słuchu max. 55 dB HL. Pomimo pozornego 
podobieństwa oba wymagane urządzenia znacznie różnią się między sobą i jedno z nich (implanty z 
procesorem do ubytku słuchu max. 55 dB HL) może być oferowane wyłącznie przez jednego z 
wykonawców funkcjonujących na rynku implantow kostnych w Polsce, tj. firmę „M.” Sp. z o.o. - 
jedynego przedstawiciela producenta w/w urządzeń. Połączenie więc obu urządzeń w jeden pakiet 
uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję w niniejszym postępowaniu.  

 

2. Niezgodność treści oferty z treścią istotnych warunków zamówienia. 

Art. 82 ust. 3 PZP 

 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Art. 87 ust. 1 PZP 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

Art. 87 ust. 2 PZP 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Art. 89. PZP   
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 pkt 3; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
Art. 65 Kodeksu cywilnego 
Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których 
złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. 
Art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne 
postanowienia tej umowy. 
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Schemat badania oferty: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ustalenie zakresu treści 
oferty oraz jej 

porównanie z treścią 
SIWZ 

 

W przypadku wątpliwości dotyczących 
treści oferty zastosowanie art. 87 ust. 1 
PZP 
 

W przypadku oczywistych omyłek 

pisarskich – poprawienie w trybie art. 

87 ust. 2 pkt 1 PZP 

W przypadku stwierdzenia, że 
omyłki nie wpływają w istotny 
sposób na treść oferty – 
poprawienie w trybie art. 87 ust. 
2 pkt PZP 

 

W przypadku niezgodności 
pomiędzy treścią oferty a treścią 
SIWZ – ustalenie wagi tych 
omyłek. 

 

W przypadku oczywistych 
omyłek rachunkowych – 
poprawienie w trybie art. 87. 
ust. 2 pkt 2 PZP 

 

Odczekanie 3 dni na decyzję 
wykonawcy co do zgody na 
dokonane poprawki. 

 

W przypadku zgody 

wykonawcy  – poddanie 

oferty ocenie. 

W przypadku braku zgody  
wykonawcy odrzucenie oferty 
na odstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 
PZP. 

 

W przypadku stwierdzenia, że  
omyłki wpływają w istotny 
sposób na treść oferty – 
odrzucenie oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 pkt PZP 
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Orzecznictwo w zakresie: treść oferty. 

 
Wyrok KIO z 23 lutego 2011 r. KIO 297/11 
Użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
sformułowania „treść oferty” i „treść siwz” jednoznacznie wskazują na aspekt merytoryczny obu 
dokumentów. Treść SIWZ to przede wszystkim zawarty w opisie przedmiotu zamówienia opis 
wymagań zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielnie 
zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy. Treść oferty natomiast to 
jednostronne zobowiązanie wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia na rzecz 
zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie 
z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
 
Wyrok KIO z 23 stycznia 2012 r. KIO 72/12, KIO74/12 
W obowiązującym stanie prawnym niezgodność oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia może zachodzić tylko i wyłącznie w stosunku do wymogów merytorycznych, a nie 
wyłącznie formalnych wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wyrok KIO z 14 lutego 2012 KIO 219/12 
Art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do 
dokumentu pełnomocnictwa, którego treść nie stanowi treści oferty w rozumieniu tego przepisu 
 
Wyrok KIO z 18 listopada 2011 r. KIO 2392/11 
Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę składa się w formie pisemnej. Nie 
ma więc innej treści oferty niż ta wyrażona na piśmie w samej ofercie (zarówno w formularzu 
ofertowym, jak i dokumentach doń załączonych), określająca i opisująca kształt zobowiązania, które 
wykonawca chce zaciągnąć. Tak rozumiana treść oferty (zakres zobowiązania) rekonstruowana jest 
na podstawie całości zawartości oferty odnoszącej się i dookreślającej oferowany zakres 
świadczenia, sposób jego wykonania, wynagrodzenie etc. Równie powszechne, co błędne, jest 
przypisywanie w tym kontekście nadmiernego znaczenia dla treści oferty deklaracjom w niej 
składanych, np. o zgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia czy 
zobowiązaniu do wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
gdy jednocześnie ze szczegółowych danych w ofercie zawartych wynika okoliczność przeciwna. 
Opieranie się w takich przypadkach jedynie na oświadczeniach składanych przez wykonawców 
likwidowałoby właściwie instytucję niezgodności oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Wyrok KIO z 15 maja 2012 r. KIO 889/12 
Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu ustalenia, czy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, uprawniony i zobowiązany jest do dokonywania czynności 
wyjaśniania treści oferty oraz wzywania do uzupełnienia dokumentów. Aby wykluczyć wykonawcę z 
postępowania lub odrzucić złożoną ofertę, Zamawiający powinien mieć całkowitą pewność, iż 
zaistniały przesłanki uzasadniające wykluczenie lub odrzucenie oferty. 
 
Wyrok KIO z 2 kwietnia 2012 r. KIO 543/12 
Załączone kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem stawek i narzutów, miały w rozpatrywanym 
przypadku dla zamawiającego istotne znaczenie, służyły bowiem do rozliczenia umowy i ewentualnej 
zmiany wynagrodzenia. Zatem nie można przypisywać im roli wyłącznie pomocniczej. Z uwagi na 
okoliczność, że złożone przez odwołującego zestawienie materiałów, stanowiące część oferty, jest 
niekompletne i zostało sporządzone w sposób niezgodny z postanowieniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 
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ustawy - Prawo zamówień publicznych, bowiem treść złożonej oferty nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Wyrok KIO z 14 maja 2012 r. 

W okolicznościach niniejszej sprawy kosztorysy szczegółowe wymagane przez 
Zamawiającego w ofercie stanowiły istotny element oferty i obok funkcji pomocniczej 
przypisanej dla potwierdzenia ceny ryczałtowej podanej w ofercie, miały przede wszystkim 
umożliwiać Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac, m.in. co do technologii ich 
wykonania - tj. co do materiałów i urządzeń oraz zastosowanych ilości, które to dane zostały 
przez wykonawcę pominięte w kosztorysie. Wykonawca w toku rozprawy nie udowodnił, że 
te dane zostały ujęte przez wykonawcę w ofercie w innej jej części i tym samym 
sporządzenie kosztorysu ofertowego przez wykonawcę z pominięciem żądanych informacji 
spowodowało ich nieuprawnione ograniczenie i nie może być uznane za działanie zgodne z 
treścią specyfikacji.  
 
Orzecznictwo w zakresie: wyjaśnianie treści ofert na podstawie art. 87 ust. 1 PZP. 
 
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 30 marca 2010 r. X Ga 7/2010 
Artykuł 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych odnosi się do możliwości żądania od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Dotyczy to więc tej części oferty, która 
jest nieprecyzyjna, niejasna, dwuznaczna, budząca wątpliwości interpretacyjne, jest 
niedopatrzeniem, lub błędem niezamierzonym, opuszczeniem, lecz wyrażona w treści oferty. Nie 
dotyczy to tej części oferty, co do której wykonawca powinien był wskazać konkretne dane 
pozwalające na ocenę oferty lecz tego zaniechał 
 
Wyrok KIO z 28 marca 2012 r. KIO 509/12 
Wyjaśnienia uzyskane w wyniku wezwania w trybie art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych nie mogą prowadzić do jakichkolwiek zmian w treści oferty danego wykonawcy. Tak więc 
muszą się one ograniczać wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści oferty, a nie jej zmiany. 
 
Wyrok KIO z 14 listopada 2011 KIO 2363/11 
Nie można zakładać, iż dany wykonawca nie spełnia danego wymogu przed dokonaniem wyjaśnień 
treści złożonej przez niego oferty. 
 
Wyrok KIO z 27 marca 2012 KIO 487/12 
Jakkolwiek w art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jest mowa o uprawnieniu 
zamawiającego, to w orzecznictwie przyjmuje się, że przepis ten kreuje dla zamawiającego obowiązek 
uzyskania wyjaśnień w sytuacji, w której zachodzą jakiekolwiek wątpliwości do co treści złożonej 
oferty, w szczególności, gdy treść dokumentów pozostaje niespójna. 
 
Wyrok KIO z 17 stycznia 2012 r. KIO 36/12 
 Zamawiający w postępowaniu wymagał złożenia wykazu osób, który podlegał ocenie według 
przyjętego kryterium potencjału ludzkiego, przy czym rzeczą wykonawców było ów potencjał ludzki 
zróżnicować i przedstawić odpowiednio do ustanowionego przez Zamawiającego kryterium, tak aby 
uzyskać maksymalną liczbę punktów. Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawy 
wyjaśnienia treści ofert w przypadku wątpliwości, uzasadniając swą decyzję stanowiskiem, że 
informacje, na podstawie których przyznawano punkty, nie stanowią treści oferty, więc art. 87 
ustawy pzp nie ma do nich zastosowania. Wyjaśnienie bądź uzupełnienie tych informacji nie było 
także możliwe w trybie art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy pzp, ponieważ informacje te nie odnoszą się do 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Co do zasady należy zgodzić się z 
twierdzeniem, że skorzystanie z dobrodziejstwa art. 87 ust. 1 ustawy pzp jest po pierwsze 
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uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem Zamawiającego i odnosi się ono do wyjaśnienia informacji 
stanowiących treść oferty. Podkreślenia w tym miejscu także wymaga, że wyjaśnienie treści oferty z 
zastosowaniem regulacji art. 87 ust. 1 ustawy pzp nie może doprowadzić do zmiany oferty, musi 
mieścić się w granicach merytorycznych treści oferty, zawartych w niej oświadczeń i informacji. 
Stosownie do przepisu art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy pzp, niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. Z przytoczonego przepisu wynika zatem, iż brak jest 
możliwości zmiany treści oferty na podstawie złożonych wyjaśnień, chyba że zachodzą przesłanki 
wskazane w przepisie art. 87 ust. 1a i ust. 2 ustawy pzp. Stąd w ofercie musi znajdować się 
jakikolwiek punkt zaczepienia, który pozwoli uznać, że oferta zawiera wyjaśniane treści. Wyjaśnieniu 
podlegać może bowiem treść oferty - istniejące w niej informacje i w ramach tej treści wyjaśnienia 
powinny się zamykać. Nie będzie dopuszczalna sytuacja, że w ramach wyjaśnień udzielonych na 
podstawie art. 87 ust. 1 ustaw pzp nastąpi zmiana treści oferty. Jak podkreśla się w orzecznictwie, 
Zamawiający nie powinien rezygnować z wyjaśnienia niejasnych części oferty z góry zakładając, iż na 
pewno zmienią one jej treść. Art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy 
bowiem interpretować tak, iż dopiero ewentualne próby zmiany treści oferty (ceny, przedmiotu, 
warunków realizacji itp.) w udzielonych wyjaśnieniach należy uznać za bezskuteczne/nieważne (tak: 
wyrok Krajowej izby Odwoławczej z dnia 13 sierpnia 2009 r. KIO/UZP 992/09 Zamówienia Publiczne w 
Orzecznictwie Zeszyt nr 5 poz. 140). Biorąc powyższe wywody natury ogólnej pod uwagę, stwierdzić 
należało, że charakter informacji zawartych w wykazie osób ocenianych w ramach kryterium 
„potencjału ludzkiego”, w tym konkretnym postępowaniu, jaki wynika z brzmienia SIWZ wskazuje, że 
stanowią one treść oferty wykonawcy w szerokim ujęciu znaczenia pojęcia „treści oferty”. Zatem 
możliwe było zastosowanie art. 87 ustawy pzp w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie 
informacji zawartych w wykazie osób w złożonych ofertach. Zgodnie z wypracowanym w 
orzecznictwie Izby poglądem, treść SIWZ to, przede wszystkim, opis potrzeb i wymagań 
Zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przez 
zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Natomiast treść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego 
świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego, jeśli oferta złożona przez 
wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w 
sprawie zamówienia publicznego. Świadczenie wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ 
potrzebom Zamawiającego. Ich konfrontacja (opisu wymagań Zamawiającego do zobowiązania 
wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. Merytoryczny aspekt 
zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytoryczne wymagania Zamawiającego, w 
szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla 
wykonania zamówienia stanowią podstawę oceny zaistnienia przesłanki odrzucenia oferty wskazanej 
w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Na gruncie analizowanej sprawy, należy uznać, że przewidziane do 
oceny dysponowanie w SIWZ osobami o określonym wykształceniu stanowią element oferty 
wykonawcy w aspekcie materialnym, tj. deklarację wykonawcy (oświadczenie woli) co do potencjału 
osobowego zaproponowanego w przedmiotowym postępowaniu, z którego przecież w momencie 
wykonywania zamówienia wykonawca będzie korzystał. Odpowiedni potencjał osobowy podlegał 
ocenie jakościowej przez Zamawiającego, przyznaniu odpowiedniej - wedle tej oceny - punktacji. Nie 
może zatem być podstawą do uznania, że wymagany i oceniany w postępowaniu potencjał osobowy 
nie stanowił treść oferty samo zamieszczenie tego wymagania w jednostce redakcyjnej SIWZ, która 
mówi kryteriach oceny ofert (Rozdział 17 specyfikacji). O charakterze wymaganego dokumentu 
decyduje bowiem jego treść, jego rzeczywiste znaczenie w postępowaniu, a nie umiejscowienie w 
ramach SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu za nieprawidłowe należało uznać stanowisko 
Zamawiającego, że elementów podlegających ocenie nie można uznać za elementy nie będące treścią 
oferty, ponieważ nie stanowią one treści przyszłego zobowiązania wykonawcy. W takim przypadku 
bowiem za nie stanowiącą treść oferty należałoby uznać cenę zaoferowaną przez wykonawcę za 
wykonanie usługi, a trudno byłoby przecież zgodzić się ze stanowiskiem, że cena nie jest treścią 
przyszłego zobowiązania wykonawcy warunkującego zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego. Także wykazanie dysponowania odpowiednim potencjałem osobowy, który 
wykorzystywany będzie w realizacji zamówienia publicznego uznać należało za informacje stanowiące 
treść oferty, które przy spełnieniu przesłanek z art. 87 ustawy pzp podlegały wyjaśnieniu. 
 
Orzecznictwo w zakresie: oczywiste omyłki pisarskie. 
 
Wyrok KIO z 30 listopada 2011 r. KIO 2463/11 
Omyłką jest każda niezgodność między ofertą a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
chyba, że sam wykonawca będzie utrzymywał co innego, tzn. będzie obstawał, iż treść, zakres czy 
sposób przygotowania oferty są prawidłowe i w taki sposób powinny być traktowane (np. nie zgodzi 
się na poprawienie treści jego oferty) lub udowodnione mu zostanie świadomie i celowe 
sporządzenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami zamawiającego (co w praktyce obrotu jest 
nieomal niewykonalne). 
 
Wyrok KIO z 14 września 2010 r. KIO 1867/10 
Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub 
inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się także omyłkę, która nie jest 
widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści 
pozostałych dokumentów stanowiących zawartość oferty. 
 
Wyrok KIO z 4 maja 2010 r. KIO 621/10 
 
Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd 
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Z przytoczonej definicji w sposób 
jednoznaczny wynika, iż nie obejmuje ona swym zakresem błędów w ilości obmiarów zawartych w 
kosztorysie wykonawcy. 
 
Wyrok KIO z 31 marca 2009 r.  KIO 319/09 
 
Oczywista omyłka pisarka jest to nie tylko fizyczne wprowadzenie omyłkowego zapisu w treści oferty, 
który nasuwa się samoczynnie, poprzez pierwszy ogląd danego dokumentu. Oczywista omyłka 
pisarska polega również na pominięciu określonego zapisu, w szczególności poprzez techniczne, 
często komputerowe i automatyczne przesunięcie tekstu, czy też pominięcie fragmentu tekstu, który 
- jak wskazuje kontekst i całość dokumentu - powinien znaleźć się w danym dokumencie. 
 
Orzecznictwo w zakresie: oczywiste omyłki rachunkowe a błąd w obliczeniu ceny. 
 
Wyrok KIO z 19 marca 2012 r.  
 
Jeżeli w postępowaniu zamawiający nadał kosztorysowi ofertowemu znaczenie pomocnicze, 
dopuszczając dokonanie kalkulacji własnej, pozostawiając wykonawcom także swobodę co jego 
formy, to tym samym kosztorys nie stanowi wprost treści oferty. Należy przy tym zauważyć, że 
pomimo omyłki rachunkowej w jednej pozycji kosztorysu, przyznanej przez wykonawcę, cena 
końcowa kosztorysu jest tożsama z ceną oferty, którą wykonawca deklaruje jako niezmienną. Skoro 
zatem przedmiotowy kosztorys nie stanowi treści oferty, czynność zamawiającego polegająca na 
przeliczeniu wartości jednego elementu w poz. kosztorysu stanowi jedynie czynność faktyczną 
odniesioną do kosztorysu, nie będącą poprawieniem omyłki w ofercie w trybie i ze skutkami 
przewidzianymi w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.  
 
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. III CZP 52/2011 
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Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i 
usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 
89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

Jedynie wówczas jeśli zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę podatku VAT, 
kształtującą przecież także wysokość określonej w ofercie ceny, to dopiero wtedy może dojść do 
ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT 
ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko 
wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści 
oferty. Natomiast w sytuacji, w której zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT w ogóle 
nie może dojść do wystąpienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, ponieważ nie 
wystąpi wówczas ustawowa przesłanka niezgodności oferty z SIWZ, a to wobec braku dwóch 
potrzebnych do porównania elementów, a zarazem niezbędnych do oceny przesłanki w postaci 
zaistnienia niezgodności. 

W tej ostatnio wskazanej sytuacji w rachubę wchodzi wyłącznie ocena wystąpienia błędu w 
obliczeniu w ofercie ceny. Wobec braku faktycznej możliwości odniesienia się do stawki podatku VAT 
wobec jej nieuwzględnienia w SIWZ, obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie do 
oceny prawidłowości przyjętej w ofercie wykonawcy stawki podatku VAT, która jako element 
cenotwórczy miała niewątpliwie bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej w 
ofercie ceny. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT, będącego elementem 
cenotwórczym, jest zatem równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, 
polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego niewątpliwie wpływ na 
obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. Innymi słowy, posłużenie się przez wykonawcę choćby tylko 
jednym nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na wystąpienie błędu w 
obliczeniu ceny i to bez względu na skalę czy matematyczny wymiar stwierdzonego uchybienia. 

Dla oceny, że doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 
Pzp nie ma bezpośredniego znaczenia okoliczność, czy przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT, 
jako elementu kształtującego określoną w ofercie wysokość ceny, było zachowaniem świadomie 
zamierzonym przez wykonawcę, czy też nie miało takiego charakteru. Nawet bowiem w sytuacji, w 
której obliczenie w ofercie wysokości ceny, dokonane z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 
podatku VAT, nie było elementem świadomej manipulacji ze strony wykonawcy zmierzającego za 
wszelką cenę do uzyskania zamówienia publicznego, a tylko rezultatem błędnej interpretacji przez 
niego przepisów określających stawki tego podatku, to i tak nie neguje to wystąpienia błędu w 
obliczeniu ceny. Wystąpienie tego błędu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, oceniać należy w 
kategoriach obiektywnych, a więc niezależnych od zawinienia czy motywów zachowania wykonawcy 
przy kształtowaniu treści oferty. Ustawowy obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty zawierającej 
błędy w obliczeniu ceny zakłada przecież wolę ustawodawcy zapewnienia stanu porównywalności 
ofert, z uwzględnieniem reguł uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami zabiegającymi o 
uzyskanie zamówienia publicznego. Realizację tego słusznego założenia ustawodawcy zaburzałoby 
dokonywanie oceny ofert, w których ceny oferowane za wykonanie tej samej usługi byłyby 
skalkulowane z uwzględnieniem różnych stawek podatku VAT. 
 
Wyrok KIO z 9 listopada 2011 KIO 2320/11 
 
Sam fakt określenia w ofertach wykonawców odmiennych stawek VAT od tego samego przedmiotu 
opodatkowania może prowadzić do wniosku, że któraś z podanych stawek została oznaczona w 
niewłaściwej wysokości. 
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Orzecznictwo w zakresie: Poprawianie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP 
 
Wyrok KIO z 27 kwietnia 2012 r. KIO 757/12 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone powinno być w celu wyłonienia 
wykonawcy, który złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego opisanymi w siwz, a 
następnie uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w siwz. 
Weryfikacji powołanych okoliczności służy procedura badania i oceny ofert, przy wykorzystaniu 
instrumentów, w które ustawodawca wyposażył zamawiającego, aby zagwarantować z jednej strony 
wykonawcom rzetelną ocenę złożonych ofert, a drugiej - zamawiającemu wybór oferty 
najkorzystniejszej spełniającej wyartykułowane w siwz oczekiwania. W tym miejscu należy powołać 
podzielane przez skład orzekający Izby stanowisko Sądu Okręgowego w Gliwicach wyrażone w 
wyroku z dnia 23 lutego 2007 r. X Ga 23/2007/za LexPolonica nr 2223497, iż „formalizm 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie, a ma na celu 
realizację zasad Pzp. Stąd przy wykładni i stosowaniu przepisów ustawy należy brać pod uwagę cel 
ustawy (...)”. Zamawiający będący podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania powinien dołożyć należytej staranności, aby dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej, a wykonawcy, który ją złożył, powierzyć realizację zamówienia. 

Stwierdzić dalej należy, że w realiach konkretnej sprawy, zanim zamawiający podejmie 
decyzję o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z treścią siwz, zobowiązany jest wszechstronnie ją 
zbadać bacząc, by wyjaśnić w trybie opisanym w art. 87 ust. 1 Pzp stwierdzone nieprawidłowości i 
dokonać poprawy omyłek zgodnie z dyrektywami wyrażonymi w art. 87 ust. 2 pkt 1 - 3 Pzp. Dopiero 
wyczerpanie tej procedury uprawnia zamawiającego do ustalenia, że treść oferty nie odpowiada 
treści siwz, a w konsekwencji odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (vide: wyrok z 
dnia 29 lipca 2011 r. KIO 1514/11 LexPolonica nr 2617090). 

Granice dopuszczalnej ingerencji zamawiającego w treść oferty zakreśla przepis art. 87 ust. 2 
pkt 1-3 Pzp opisujący zasady rządzące poprawianiem omyłek. W szczególności w tym kontekście 
wymaga komentarza art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dotyczący poprawiania innych niż oczywiste (pisarskie i 
rachunkowe) omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią siwz, niepowodujących istotnych 
zmian w treści oferty, przewidując sui generis procedurę doprowadzenia do zgodności treści złożonej 
oferty z treścią siwz. Powołany przepis ma charakter wyjątku od zasady, iż złożona oferta od początku 
powinna odpowiadać w pełni siwz (art. 82 ust. 3 Pzp). Instytucja przewidziana w art. 87 ust. 2 Pzp 
służy udzieleniu zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą i ma eliminować 
sytuacje, w których z powodu nieistotnych omyłek czy niezamierzonych opuszczeń, odrzucane byłyby 
oferty gwarantujące realizacją zamówienia zgodnie z siwz (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie 
z dnia 29 stycznia 2010 r. XII GA 429/2009 LexPolonica nr 2348701 oraz wyrok KIO z dnia 5 stycznia 
2012 r. KIO 2743/11 LexPolonica nr 3045362). Dodać trzeba, że weryfikacji charakteru niezgodności 
treści oferty z treścią siwz służy także procedura wyjaśniania treści oferty opisana w art. 87 ust. 1 Pzp, 
która może poprzedzać dokonanie poprawek w treści oferty wykonawcy. Z żadnego bowiem przepisu 
ustawy, w szczególności z regulacji zawartych w art. 87 Pzp, nie wynika zakaz poprzedzenia takiego 
poprawienia wezwaniem do wyjaśnień treści oferty, jak również zakaz skorzystania w tym celu z 
otrzymanych w ich wyniku informacji. Jak zostało wskazane przez Izbę w wyroku z dnia 5 sierpnia 
2009 r. KIO/UZP 959/09 Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie Zeszyt nr 5 poz. 155 „zastosowanie 
art. 87 ust. 2 pkt 3 jak najbardziej może zostać poprzedzone wyjaśnieniami, o których stanowi ust. 1 
przywołanego przepisu, zmierzającymi do ustalenia rzeczywistej treści oferty oraz charakteru i 
rodzaju, czy samej potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian w jej treści” (tak też wyrok KIO z dnia 
12 czerwca 2011 r. KIO 1366/11 LexPolonica nr 2599599 oraz wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
KIO 689/11 LexPolonica nr 2530479). 

Zamiarem ustawodawcy w zakresie komentowanego przepisu było umożliwienie udzielenia 
zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty obarczone nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem 
różnego rodzaju omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty - nie zniekształcają w 
znaczącym stopniu oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Z przepisu tego 
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zdaje się wynikać ogólny zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich 
ofert, nawet tych, które zawierają różnego rodzaju niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do 
zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty. Taką intencję ustawodawca 
wyraził w uzasadnieniu do ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono zmiany do ustawy Prawo zamówień 
publicznych w sposób następujący: „W projekcie wprowadza się istotne zmiany dotyczące sposobu 
poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych (art. 87 ust. 2). Rezygnuje się z 
zamkniętego katalogu sposobu poprawiania omyłek rachunkowych, pozostawiając jednocześnie 
zamawiającemu uprawnienie do poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz 
innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia procedury udzielania zamówienia 
publicznego oraz do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert i unieważnianych postępowań. Ogranicza 
się sytuacje, w których oferty uznane za najkorzystniejsze podlegają odrzuceniu ze względu na błędy 
rachunkowe w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawienia w myśl ustawowo określonych 
reguł. (...). Należy również podkreślić, że proponowane rozwiązanie nie stoi na przeszkodzie temu, aby 
zamawiający samodzielnie precyzował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowe 
okoliczności, w których będzie dokonywał poprawy omyłek w ofertach w trybie art. 87 ust. 2. 
Powyższe prowadzi do przejrzystości postępowania, ogranicza kazuistykę ustawy i może ograniczyć 
ewentualne spory z wykonawcami.” 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt badanej sprawy trzeba podkreślić, iż przepis art. 
87 ust. 2 pkt 3 Pzp obliguje zamawiającego do poprawiania w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego niezgodność treści oferty z treścią siwz, jeżeli zachodzą łącznie dwie 
okoliczności: stwierdzona przez zamawiającego niezgodność treści oferty z siwz ma charakter omyłki 
oraz poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. 

 
Wyrok KIO z 13 stycznia 2012 r. KIO 3/12 
Zamawiający uprawniony jest do dokonania poprawienia popełnionych w ofercie omyłek, jeżeli na 
podstawie treści oferty możliwe jest stwierdzenie, w jaki sposób omyłka powinna być poprawiona.  

 
Wyrok KIO z 16 listopada 2011 r. KIO 2379/11 
Zamawiający, poprawiając ofertę, może wykorzystywać jedynie informacje w niej zamieszczone, a nie 
po uprzednich uzgodnieniach z wykonawcą, albowiem to w konsekwencji prowadziłoby de facto do 
istotnej zmiany oferty wykonawcy 
 
Wyrok KIO z 27 kwietnia 2012 757/12 
Niewątpliwie przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych ma charakter 
relatywny - ustawodawca posłużył się w nim pojęciem nieostrym „omyłki niepowodującej istotnych 
zmian w treści oferty” tworząc normę o charakterze ocennym. Odniesienie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
do konkretnego przypadku podlega jednak na obiektywizacji - ustaleniu, czy z punktu widzenia celu 
danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wyboru oferty najkorzystniejszej w 
rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zaspokajającej merytoryczne 
oczekiwania i potrzeby zamawiającego, jest doniosłe faktycznie lub prawnie. 
 
Wyrok KIO z 27 marca 2012 r. KIO 484/12 
W zależności od okoliczności danej sprawy ten sam błąd może być zakwalifikowany jako omyłka 
istotna i skutkującą odrzuceniem oferty, zaś w innym przetargu - jako błaha i możliwa do 
poprawienia. 
 
Wyrok KIO z 19 marca 2012 r. KIO 450/12 
O ile skorygowanie jednostki miary, ilości lub opisu pozycji jest nieistotną zmianą treści oferty, która 
może być poprawiona przez zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, to zmiana ceny jednostkowej stanowi zmianę istotną treści oferty, której 
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zamawiający nie może uwzględnić w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, ani poprawić jako omyłki na podstawie 
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zamawiający może poprawić omyłki, jeśli czynność ta nie wymaga „udziału” 
ze strony wykonawcy, tj. jeśli zamawiający do wykonania poprawy nie potrzebuje dodatkowego 
oświadczenia od wykonawcy w danym zakresie. 
 
Wyrok KIO z 10 marca 2011 r. KIO 365/11 
Z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika obowiązek składania 
odrębnego oświadczenia woli w kwestii wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez 
Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. W tym zakresie wymagany jest jedynie 
ewentualny jednoznaczny sprzeciw. 
 
Kontrola UZP KIO KU 35/12 z 2 kwietnia 2012 r. 
 

Zamawiający poprawił ofertę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. Wykonawca w ciągu trzech dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia o zmianach nie wykonał żadnej czynności. Zamawiający odrzucił 
ofertę. Prezes UZP stwierdził, że art. 89 ust. 1 pkt 7 nie przewiduje potrzeby ustosunkowania się 
przez Wykonawcę do zawiadomienia o dokonaniu poprawek dotyczących niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, by oferta nie podlegała odrzuceniu. Przepis art. 87 ust. 
2 pkt 3 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego tylko do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy, 
którego oferta została poprawiona. Natomiast nie przewiduje aby w takiej sytuacji Wykonawca 
musiał podjąć jakiekolwiek działania, a w szczególności aby miał obowiązek złożyć odrębne 
oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonaną poprawkę. Natomiast zamawiający - na 
podstawie zapisów, które zamieścił w siwz – odrzucił ofertę. Apisy te brzmiały: „Zamawiający 
poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta zostanie 
poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez 
Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na 
poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3 Pzp, jego oferta zostanie odrzucona.” 

 Zdaniem UZP Zamawiający nie może powoływać się, odrzucając ofertę wykonawcy, na zapisy 
siwz, które są sprzeczne z przepisami ustawy Pzp. Zamawiającego obowiązują przepisy prawa i nie 
może on w siwz niezgodnie z tym prawem, regulować zasad udzielania zamówień, a następnie 
dokonywać czynności w postępowaniu w oparciu o te regulacje, naruszając tym samym ustawę Pzp.  

Ocena KIO: 
Wobec niejednoznacznej wykładni, w szczególności w doktrynie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych zasadne było uściślenie znaczenia tego przepisu, w sposób umożliwiający 
jednakową jego interpretację przez wykonawców. Postanowienia siwz stanowią swoisty akt prawny 
wiążący zarówno wykonawców jak i samego zamawiającego. Dlatego też przy uwzględnieniu 
powyższych rozbieżności interpretacyjnych omawianego przepisu, zamawiający miał, zdaniem Izby 
prawo wprowadzić w tym zakresie stosowne postanowienia siwz, a wprowadzając je do 
postępowania był zobowiązany do ich stosowania w toku oceny ofert. 
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Orzecznictwo w zakresie: wzywanie do uzupełnienia dokumentów „przedmiotowych” 

 
Wyrok KIO z 11 kwietnia 2012 r. KIO 633/12 
 
Co do zasady jest możliwe, w trybie przepisu art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r., wezwanie wykonawcy do uzupełnienia próbek oferowanego towaru, to nie dotyczy 
to sytuacji, w której powtórne przedstawienie próbek ma doprowadzić do pozytywnej weryfikacji 
wymogów Zamawiającego, mimo, iż uzupełnione próbki nie odpowiadają towarom pierwotnie 
zaoferowanym. Instytucja „uzupełnień” nie może bowiem prowadzić do obejścia przepisów prawa i w 
konsekwencji zmiany przedmiotu świadczenia. 
 

3. Oferta stanowiąca czyn nieuczciwej konkurencji. 
 

Art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
Art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli 
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.   Czynami nieuczciwej konkurencji są w 
szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze 
oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie 
towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub 
niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, 
utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub 
zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie 
działalności w systemie konsorcyjnym. 
 
Wyrok KIO z 20 września 2011 r. KIO 1924/11 
 
Aby została wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi dojść na skutek złożenia przez wykonawcę oferty. Z 
powyższego wynika, iż to fakt złożenia oferty w postępowaniu musi powodować uzewnętrznienie 
czynu nieuczciwej konkurencji i z treści oferty musi wynikać przynajmniej domniemanie, iż z takim 
zamiarem wykonawca złożył w postępowaniu ofertę, tj. z zamiarem dokonania takiego czynu. Tym 
samym to elementy oświadczenia woli wyrażone w treści oferty muszą zawierać znamiona czynu, o 
którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19 maja 2010 r. VI Ca 232/2010 
 
Niedopuszczalne są, jako sprzeczne z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji, zarówno 
wszelkie porozumienia między zamawiającym a uczestnikami jak też między samymi uczestnikami. W 
niniejszej sprawie nastąpiło naruszenie zasad uczciwej konkurencji przez uczestnika postępowania 
Waldemara S. oraz spółkę jawną działającą pod firmą Y, której wspólnikiem jest Waldemar S. W 
niniejszej sprawie treść oferty złożonej przez osobę fizyczną przedsiębiorcę Pana Waldemara S. oraz 
treść oferty złożonej przez spółkę jawną w ramach, której działa Pan S. były w znaczeniu materialno 
prawnym przejawem woli tej samej osoby fizycznej. Zatem, dwie formalnie oferty w znaczeniu 
materialna prawnym i faktycznym, stanowiły w istocie przejaw woli jednego podmiotu. Działanie 
takie jest sprzeczne z prawem, a także dobrymi obyczajami, rozumianymi jako działanie w ramach 
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rzetelnego i niezafałszowanego współzawodnictwa. Zatem złożenie przedmiotowych ofert stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oferty te z mocy art. 89 ust. 1 pkt 3 zamawiający winien odrzucić. 
 
 
 
 
 

 

4. Oferta zawierająca rażąco niską cenę. 

Art. 89.  ust. 1 pkt 4 PZP 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 Art. 90 PZP  
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o 
odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia 
pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że 
pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej. 

 

Rażąco niska cena odnoszona jest do całokształtu danych w postępowaniu, a więc wartości 

zamówienia, cen innych ofert, należy także brać pod uwagę poszczególne elementy składające się 

na oferowaną cenę (jednak z ogromną ostrożnością) 

 

Wyrok SO we Wrocławiu z 8 listopada 2007 r X Ga 294/2006:  

Cena trzykrotnie niższa od wartości zamówienia stwarza domniemanie rażąco niskiej ceny. 

 

 PZP nie wskazuje szczególnych warunków inicjowania procedury wskazanej w art. 90 ust. 1 PZP 

 

Wyrok SO w Katowicach z 14 czerwca 2010 r. XIX Ga 230/2010 

Zainicjowanie procedury wyjaśniającej w trybie art. 90 ust. 1 Pzp pozostawione zostało 

zamawiającemu. Wymieniony przepis nie nakłada żadnych warunków, kiedy to postępowanie należy 

wdrożyć. A więc niepodjęcie przez zamawiającego procedury wskazanej w art. 90, w sytuacji gdy z 

treści oferty da się wywnioskować, że cena – nawet wówczas, gdy jest dosyć niska w stosunku do 

pozostałych ofert – nie jest rażąco niska, nie stanowi podstawy do podważenia tej decyzji przez 

innych wykonawców w postępowaniu odwoławczym. 
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Wezwanie do wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 PZP musi wskazywać dokładnie, z jakich powodów  

zamawiający ma wątpliwości dotyczące rażąco niskiej ceny. 

 
Wyrok SO w Olsztynie z 9 grudnia 2010 r. V Ga 122/2010 
Ustawodawca nie określił przesłanek, jakie mają wskazywać na konieczność wezwania wykonawcy do 
złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez niego w ofercie ceny. Obowiązek taki zachodzi po 
stronie zamawiającego wówczas, gdy poweźmie wątpliwość co do tego, czy cena nie jest rażąco 
niska. Jednak muszą to być wątpliwości uzasadnione, poprzedzone dokładną analizą oferty. 
Niewystarczające jest odniesienie do szacunkowej wartości zamówienia. Pytanie do wykonawcy 
powinno więc wskazywać elementy oferty, które podczas badania oferty wzbudziły wątpliwości i, co 
do których zamawiający oczekuje wyjaśnień. Rzeczą wykonawcy w takiej sytuacji jest udzielić 
wyjaśnień w zakresie okoliczności, które wpłynęły na kalkulację ceny. Postępowanie z art. 90 ust. 1 
ma charakter wyjaśniający, a nie dowodowy i ma na celu utwierdzić zamawiającego, że dokonana 
przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie. Jednakże, aby te wątpliwości rozwiać musi 
wiedzieć, które to elementy wzbudziły zastrzeżenia i w jakim kierunku mają iść jego wyjaśnienia.  
Przeprowadzenie procedury sprawdzającej opisanej w przepisie art. 90 ust. 1 pzp nie jest 
równoznaczne ze stwierdzeniem, że oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę i podlega 
odrzuceniu. Jest to jednak etap konieczny, który powinien mieć zastosowanie, gdy uzasadnione są 
wątpliwości, co do tego czy, oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Dopiero analiza przedłożonych wyjaśnień może być podstawą do oceny, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę, tym samym powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp (wyrok z dnia 
16 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych KIO/UZP 
483/10 LexPolonica nr 2260910). Komisja przetargowa powinna analizować ofertę na podstawie 
wszystkich dokumentów, a nie tylko wyjaśnień, które mają charakter pomocniczy. 
 

Na kim spoczywa ciężar dowodu? 

 

Orzeczenie KIO 516/12 z 28 marca 2012. 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej jak również Sądów Okręgowych ukształtował się pogląd, 

że za cenę rażąco niską należy uznać taką ceną, która jest nierealna w odniesieniu do cen rynkowych 

podobnych zamówień, to jest wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów 

wytworzenia. Przywołać należy w tym miejscu wyrok z dnia 30 stycznia 2007 r. SO w K. w którym sąd 

stwierdził, że o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu 

reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Dowód braku 

zaoferowania ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, spoczywa na 

wykonawcy, który zostaje wezwany do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Wystąpienie takie stwarza bowiem domniemanie prawne, że cena oferty jest rażąco niska, a celem 

udzielonych wyjaśnień jest obalenie tego domniemania. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy P.z.p. przy 

ocenie wyjaśnień zamawiający zobligowany jest brać pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 

wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność 

projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

W sytuacji, gdy zamawiający nie uznaje złożonych wyjaśnień za wystarczające, to zgodnie z klasyczną 

regułą rozkładu ciężaru dowodów (art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy P.z.p.), winien wykazać, że ocena 

wyjaśnień złożonych przez odwołującego została dokonana w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 90 

ust. 2 ustawy P.z.p.  Ustalono, że w wezwaniu zamawiający zażądał udzielenia pisemnych wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty cenowej mających wpływ na wysokość ceny ofertowej, a nie jedynie 

prośbę o przeanalizowanie możliwości rzeczywistego wykonania całości robót za oferowaną cenę, jak 
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sugeruje odwołujący uzasadniając zarzuty (dowód: pismo zamawiającego z dnia 20 lutego 2012 r.). W 

udzielonej odpowiedzi (pismo wykonawcy z 21 lutego 2012 r.) odwołujący poinformował, że cena 

oferowana zawiera zawarte w przedmiarze oraz w projektach elementy składające się na 

oferowaną cenę. Wskazał, że przeprowadził wizję lokalną obiektu, oświadczył, że wykona przedmiot 

zamówienia ze szczególną starannością, w tym stosując materiały zgodnie zapisami siwz zauważając 

przy tym, że specyfikacja dopuszcza stosowanie materiałów i wyrobów "równorzędnych" do 

opisanych w siwz. Na podstawie treści powołanego pisma Izba uznaje, że zamawiający miał podstawy 

stwierdzić, że wykonawca nie wykazał, iż oferowana cena nie ma znamion rażąco niskiej. Wyjaśnienie 

stanowi w rzeczywistości jedynie deklarację i potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia 

bez wskazania żadnego czynnika cenotwórczego wpływającego na wysokość ceny. Mimo 

pozostawionej mu swobody co do sposobu złożenia wyjaśnień, nie przedstawił żadnego dowodu na 

potwierdzenie swojego oświadczenia, ani w zakresie całej ceny, ani żadnego z jej elementów 

składowych, nie wskazał też innych czynników, w tym wskazanych przykładowo w art. 90 ust. 2 

ustawy P.z.p. W konsekwencji nie obalił domniemania zaoferowania ceny rażąco niskiej i zaistniała 

podstawa odrzucenia oferty. W odróżnieniu od odwołującego, drugi z wykonawców tj. przystępujący 

przedstawił wyjaśnienia poparte załączonymi kalkulacjami z informacją o dysponowaniu własną 

hurtownią materiałów budowlanych zauważając, że materiały stanowią istotnych element 

cenotwórczy. 

 

Orzeczenie KIO 2809/11 z 17 stycznia 2012 r.  

Wyjaśnienia lakoniczne czy ogólnikowe należy utożsamiać z brakiem złożenia wyjaśnień 

 

Orzeczenie KIO 2640/11 z 22 grudnia 2011 r.  

Przepis art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami (sformułowanie wskazuje uznaniowość wykonawcy w zakresie dostarczenia dowodów) 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zatem, 

zamawiający odrzucając ofertę na podstawie wskazanego przepisu, zobowiązany jest wykazać, że 

złożone wyjaśnienia wraz z dowodami, potwierdzają rażąco niską cenę oferty. Z powyższego 

wynika, że ciężar dowodzenia w tym przypadku spoczywa na zamawiającym, ponieważ odrzucenie 

oferty jest wynikiem dokonanej przez niego oceny wyjaśnień  

 

Przy ocenie rażąco niskiej ceny należy brać pod uwagę wszystkie informacje podane przez 

wykonawcę, aczkolwiek nie wszystkie z nich pozwalają na obalenie domniemania występowania 

rażąco niskiej ceny. 

 

Wyrok SO we Wrocławiu z 8 listopada 2007 r X Ga 294/2006:  

Posiadanie na terenie miejsca wykonywania zamówienia dobrze prosperującego biura, 

dysponowania szerokopasmową siecią teleinformatyczną z wykorzystaniem zaawansowanych 

narzędzi informatycznych, dysponowanie zapleczem techniczno-organizacyjno-logistycznym, 

dysponowaniem kadrą wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz doświadczenie związane z 

bieżącym wykonywaniem kontraktów podobnych, nie stanowią obiektywnych czynników, które z 

logicznego punktu widzenia mogły mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości ceny oferty. 

Racjonalnie rzecz biorąc wymienione wyżej czynniki powinny być uwzględnione w ofercie każdego 

wykonawcy przystępującego do tego rodzaju przetargu. 
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Opinia prawna UZP (informator UZP 6/2012 www.uzp.gov.pl) 

I. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) nakładają na zamawiających obowiązek przestrzegania przy udzielaniu zamówień 
publicznych zasady zachowania uczciwej konkurencji. Istotnym naruszeniem tej zasady są działania 
wykonawców polegające na przedstawianiu ofert zawierających rażąco niskie ceny w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, stąd ustawa przewiduje rozwiązania prawne umożliwiające zamawiającym 
ustalenie czy badana oferta taką cenę zawiera, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu - 
umożliwiające odrzucenie oferty (arg. z art. 90 i art. 89 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych). W 
myśl przepisów ustawy, w przypadku powzięcia podejrzenia, co do przedstawienia przez wykonawcę 
oferty zawierającej rażąco niska cenę, na zamawiającym ciąży obowiązek wszczęcia i 
przeprowadzenia procedury, której celem jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z 
poziomem cenowym tej oferty. Brak jest przy tym podstaw do przyjęcia, że zamawiający powinien 
zaakceptować w tym zakresie jakąkolwiek formę i treść wyjaśnień złożonych przez wykonawcę. 
Wręcz przeciwnie - przepis ustawy nakazuje zamawiającemu dokonać ustaleń w przedmiocie rażąco 
niskiej ceny oraz ocenić dostarczone przez wykonawcę dowody. W toku oceny wyjaśnień 
zamawiający zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie czynniki wymienione w art. 90 ust. 2 ustawy 
(oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów), ale również 
wszelkie inne czynniki wpływające na wysokość oferty, które wskaże wykonawca, jeśli są zgodne z 
prawem oraz nie zakłócają uczciwej konkurencji. Wykonawca składając wyjaśnienia odnoszące się do 
ceny swojej oferty, powinien wskazać, co spowodowało możliwość obniżenia ceny oraz w jakim 
stopniu dzięki tym czynnikom cena została obniżona. Przepis ustawy wyraźnie wskazuje więc, że 
zamawiający powinien dać wykonawcy szansę założenia wyjaśnień i dowodów na ich poparcie, ale 
brak przekonujących wyjaśnień wykonawcy lub wyjaśnienia i dowody świadczące o rażąco niskiej 
cenie powinny powodować odrzucenie oferty.  
II. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do kwestii rażąco 
niskiej ceny stanowią transpozycję do polskiego systemu prawnego przepisów ustawodawstwa Unii 
Europejskiej, w tym m. in. art. 55 Dyrektywy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi 2004/18/WE (Dz. U. UE 
z 30 kwietnia 2004 r. L 134/114) oraz wynikają z zasad wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ani przepisy Dyrektywy ani orzecznictwo Trybunału nie konstruują 
ram odnoszących się pojęcia rażąco niskiej ceny. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie C – 103/88 (Constanzo), niedopuszczalne, jako 
sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych jest 
automatyczne, wyłącznie na postawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i 
odrzucanie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu, np. tańszych o więcej niż 10 % od średniej ceny 
wszystkich złożonych ofert. Z treści przywołanego orzeczenia wynika norma interpretacyjna, iż z 
uwagi na zróżnicowany charakter poszczególnych zamówień oraz istotę uwarunkowań 
organizacyjnych, gospodarczych i ekonomicznych związanych z realizacją świadczeń w ramach 
zamówień publicznych kwestię rażąco niskiej ceny należy analizować w aspekcie konkretnego 
zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności mających realny wpływ na proces sporządzania 
oferty.  Dodatkowo wskazać należy, iż w celu usprawnienia procesu realizacji procedur zamówień 
publicznych, pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, podjęta została inicjatywa modernizacji 
polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych, mająca na celu zwiększenie skuteczności rynku 
zamówień publicznych, poprzez uproszczenie i aktualizację prawodawstwa europejskiego a obszary 
zmian zostały zaproponowane w Zielonej Księdze w sprawie modernizacji europejskiego rynku 
zamówień publicznych (sygn. COM [2011] 015 Rada UE 5962/11). W ramach prowadzonych 
konsultacji, Polska mając na uwadze trudności jakie napotykają zamawiający w toku udzielania 
zamówień publicznych, w tym również w związku z koniecznością analizy ofert pod kątem rażąco 

http://www.uzp.gov.pl/
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niskiej ceny, dostrzegając potrzebę zmian przepisów w zakresie w jakim prowadzą one do 
zwiększenia pewności prawnej procesu udzielania zamówień publicznych, zgłosiła szereg postulatów 
w tym zakresie. Stosownie do stanowiska Rządu, przyjętego przez Komitet do Spraw Europejskich w 
dniu 25 marca 2011 r., uzasadnione wydaje się doprecyzowanie niektórych rozwiązań 
funkcjonujących w ramach zamówień publicznych, co może dotyczyć również kwestii wprowadzenia 
do regulacji Unii Europejskiej dodatkowych uregulowań związanych z problematyką rażąco niskiej 
ceny. Wprowadzenie stosowanych zmian w regulacjach unijnych pozwoli na przyjęcie w przyszłości 
odpowiednich rozwiązań w tym zakresie na gruncie prawa krajowego.  


