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Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r. Autor komentarzy do ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. 
Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o 
udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Wykładowca problematyki zamówień publicznych … czytaj więcej  >>> 
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MUSISZ o tym wiedzieć 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Opis przedmiotu zamówienia ma istotne znaczenie na etapie przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wpływa na ustalenie wartości 

zamówienia i podjęcie decyzji o stosowaniu albo niestosowaniu ustawy Pzp, a także 

stosowaniu przepisów ustawy Pzp właściwych dla zamówień o wartości mniejszej niż 

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

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ustawodawca w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp wymaga nie tylko opisania przedmiotu 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz także uwzględnienia w opisie przedmiotu 

zamówienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 

oferty, a więc także zakresu lub wielkości zamówienia.  

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia wielkości lub rozmiaru zamówienia jest 

stanowi podstawę opisu sposobu obliczenia ceny, na podstawie którego wykonawca 

dokonuje obliczenia ceny oferty.  

Sposób, w jaki zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, został określony w art. 29-31 

ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. Opisanie przedmiotu zamówienia „w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący” oznacza, że opis przedmiotu zamówienia musi mieć tylko 

jedno znaczenie (musi być rozumiany jednakowo przez wszystkich zainteresowanych 

ubieganiem się o udzielenie zamówienia) i nie może budzić wątpliwości. Sformułowanie 

„za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” należy odnieść do języka 

fachowego używanego w branży, w której działają podmioty zainteresowane 

ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Uwzględnienie wszystkich wymagań i 
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okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty ma umożliwić wykonawcom 

obliczenie ceny oferty zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny.  

Celem art. 29 ust. 1 ustawy Pzp jest umożliwienie zainteresowanych podmiotom podjęcie 

decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego. Z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

wynika, że opis przedmiotu zamówienia musi być na tyle oczywisty i niebudzący żadnych 

wątpliwości, aby umożliwił zainteresowanym podmiotom podjęcie decyzji o ubieganiu się 

o udzielenie zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia powinien być zatem tak 

sporządzony, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy czy roboty 

budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego, a jednocześnie aby mogli oni w sposób prawidłowy dokonać wyceny 

złożonych ofert (tak w wyrokach z dnia 27 grudnia 2011 r., KIO 2649/11 i z dnia 2 sierpnia 

2011 r., KIO 1556/11).  

Opis przedmiotu zamówienia nie jest jednak jedyną informacją, na podstawie której 

zainteresowane podmioty będą podejmować decyzje o ubieganiu się o udzielenie 

zamówienia. Podstawą podjęcia decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia będą 

również warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a także 

kwota wadium oraz wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom 

Zamawiającego.  

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wskazywała w orzecznictwie na kwestie 

„uzasadnionych potrzeb zamawiającego” (tak w wyrokach z dnia 5 lipca 2011 r., KIO 

1307/11, z dnia 12 lipca 2012 r., KIO 1360/12) oraz „obiektywne okoliczności” (zob. wyrok z 

dnia 8 lipca 2011 r., KIO 1344/11), zwłaszcza w świetle opisu przedmiotu zamówienia, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  
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Czy jednak zawsze zamawiający już w chwili wszczęcia postępowania przedmiot 

zamówienia opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? 

Zupełnie inaczej wygląda sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia w trybie negocjacji 

z ogłoszeniem. 

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym 

ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do 

udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a 

następnie zaprasza ich do składania ofert.  

Co do zasady tryby negocjacji z ogłoszeniem stosuje się w sytuacji, gdy istnieją 

obiektywne trudności w opisaniu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Tryb negocjacji z ogłoszeniem stosuje się, gdy z 

przyczyn obiektywnych nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia lub 

uwarunkowań prawnych lub finansowych już na etapie przygotowania postępowania 

(gdy rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb 

zamawiającego; roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania 

projektowe lub innowacyjne; zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych 

negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia 

złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z 

robotami budowlanymi, dostawami lub usługami lub zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do 

określonej normy, europejskiej oceny technicznej, wspólnej specyfikacji technicznej, lub 

referencji technicznej). 

Na podstawie art. 55a ustawy Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje 

przedmiot zamówienia, minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty oraz, 

czy przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji lub podział negocjacji na etapy.  
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Użyte w art. 55a ustawy Pzp sformułowanie „określa w ogłoszeniu o zamówieniu 

przedmiot zamówienia” nie oznacza obowiązku zamieszczenia opisu przedmiotu 

zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu.  

W trybie negocjacji z ogłoszeniem, opis przedmiotu zamówienia stanowiący podstawę 

obliczenia ceny oferty, zostaje ukształtowany po przeprowadzonych negocjacjach. O ile 

zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu. 

Opis przedmiotu zamówienia zamawiający zamieszcza w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, którą zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

wskazanej w zaproszeniu do składania ofert wstępnych (vide: art. 57 ust. 5 i art. 60 ust. 2 

ustawy Pzp), a następnie w zaproszeniu do składania ofert (vide: art. 60 ust. 2 pkt 1 

ustawy Pzp).   

W trybie negocjacji z ogłoszeniem określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

ogłoszeniu o zamówieniu musi być jednak wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić 

wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do 

złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Należy również zauważyć, że poza informacjami, jakie zamawiający jest obowiązany 

zamieścić  ogłoszeniu o zamówieniu, w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji 

z ogłoszeniem, w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu zamówienia 

oraz podjęcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, ustawodawca w art. 37 ust. 3 ustawy Pzp, nałożył na zamawiającego, 

obowiązek udostępnia na stronie internetowej informacji i wymagań dotyczących 

prowadzonego postępowania, w tym informacji w zakresie określenia przedmiotu 

zamówienia, przedstawiając opis potrzeb i cechy charakterystyczne dostaw, usług lub 

robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia lub informacji w zakresie 

określenia zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, od 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 

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

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp albo od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, 
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których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Z art. 55a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z 

ogłoszeniem może zakończyć się już na etapie ofert wstępnych, o ile tylko zamawiający 

przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający po stwierdzeniu, że 

negocjacje nie są potrzebne ze względu na fakt, że złożone oferty wstępne zawierają 

rozwiązania odpowiadające jego potrzebom, może odstąpić od negocjacji i na tym 

etapie postępowania dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku 

oferty wstępne mogą zawierać cenę. 

Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, w tym również opis przedmiotu zamówienia, jednak 

wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji. Prowadzone negocjacje 

nie mogą jednak prowadzić do zmiany minimalnych wymagań określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu. Opis zamówienia 

oraz opis potrzeb i cechy charakterystycznych nie powinny zatem zawierać elementów, 

co do których zamawiający nie ma pewności, że pozostaną istotną częścią opisu 

przedmiotu zamówienia.  

Oznacza to, że w ramach doprecyzowania lub uzupełnienia opisu zamówienia 

zamieszczonego w projekcie ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający nie będzie mógł 

wprowadzać takich rozwiązań, które, gdyby były określone w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub informacji i wymaganiach dotyczących prowadzonego postępowania, to w tym 

postępowaniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogliby złożyć inny 

wykonawcy. Niedopuszczalne będzie takie „doprecyzowanie” lub „uzupełnienie” opisu 

przedmiotu zamówienia, które znacznie rozszerzy lub zmniejszy zakres lub wielkość 

zamówienia, określony w opisie zamówienia, lub wprowadzą takie zmiany w stosunku do 

opisu zamówienia, zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, w sposób, który miałby wpływ 

na krąg wykonawców, którzy złożyli (mogliby złożyć) wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 
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MUSISZ o tym wiedzieć 
 

Zatwierdzenie, wyjaśnianie i zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 
 

Czym jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia? 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych 

dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia nie sporządza się tylko w trybach licytacji elektronicznej 

i zamówienia z wolnej ręki.  

Zamawiający nie jest obowiązany do sporządzenia specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp (w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Pzp). 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzanie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy do czynności związanych z 

przygotowaniem postępowania.  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi być zatwierdzona przez kierownika 

zamawiającego albo przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył pisemnie dokonanie takiej czynności na podstawie art. 18 ust. 

2 zdanie drugie ustawy Pzp.  

Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznacza zatwierdzenie 

warunków zamówienia, które dotyczą m. in. opisu przedmiotu zamówienia, warunków 

udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, kryteriów oceny ofert, istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach, a także zakresu zmian zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zatwierdzona treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania. 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa zatem wzajemne prawa i 

obowiązki stron wynikające z przystąpienia do postępowania. Jest swoistym 

zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala wykonawcom dowiedzieć się, 

czego dokładnie oczekuje od nich zamawiający, czy są w stanie wykonać dane 

zamówienie oraz jakie są warunki udziału w postępowaniu. Stanowi ona oświadczenie 

woli zamawiającego, które podlega wykładni przy zastosowaniu zasad określonych w 

art. 65 k.c.  

Wszelkie niezgodności treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy 

rozpatrywać na korzyść wykonawców. W wyroku z dnia 18 marca 2015 r., III Ca 70/15, Sąd 

Okręgowy w Nowym Sączu zwrócił uwagę, że: „Zapisy w SIWZ (...) muszą mieć charakter 

precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym tle muszą być rozstrzygane na 

korzyść wykonawcy. Obowiązek takiego formułowania i tłumaczenia ma na celu 

realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców 

przystępujących do przetargu”. Podobnie orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 

dnia 11 sierpnia 2014 r., KIO 1557/14 („Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych 

konsekwencji w związku z niezastosowaniem się do niejasnych wymagań SIWZ, a 

wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie winny być rozstrzygane na korzyść 

wykonawców”) oraz w wyroku z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13 („Wszelkie 

niejasności w treści dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego należy tłumaczyć 

na korzyść wykonawców, zaś ewentualne błędy popełnione w toku postępowania przez 

zamawiającego nie mogą wpływać negatywnie na sytuację wykonawców, biorących 

udział w postępowaniu”). 

Wystąpienie stanu niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nie zawsze będzie podstawą do odrzucenia oferty, gdyż art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp wprost odsyła do art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Odrzuceniu podlega zatem 

tylko oferta, której treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest 

poprawienie w złożonej ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty i niezwłoczne zawiadomienie o tym wykonawcy, którego oferta została 

poprawiona. 
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Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

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

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, albo od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, 

których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (art. 37 ust. 2 ustawy Pzp). 

Przepisy ustawy Pzp nie wymagają udostępnienia na stronie internetowej kopii 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej w postaci papierowej i 

opatrzonej własnoręcznym podpisem tego, kto zatwierdził jej treść.  

Użyte w art. 37 ust. 2 ustawy Pzp sformułowanie „Zamawiający w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udostępnia specyfikację istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej” oznacza obowiązek udostępnienia treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 

Czym różni się zmiana od wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia? 

Wyjaśnianie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są czynnościami 

o odmiennym znaczeniu, dlatego odróżnienie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia od zmiany jej treści nie powinno budzić żadnych wątpliwości. 

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

może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia”. Wyjaśnianie (zwane również tłumaczeniem) jest jedną z odmian 

rozumowania. Wyjaśnianie  jest zadaniem myślowym, które polega na wskazaniu 

uzasadnienia dla danej treści SIWZ. Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia polega zatem na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest, jak 

zamawiający postanowił w treści SIWZ?” 

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie 

rozumie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w celu jej zrozumienia 

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

Pzp jest istotne, ponieważ przepisy ustawy Pzp nie obligują zamawiającego do 

obowiązku udzielana wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym 

celu niż wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub żądanie 

zmiany jej treści. 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają służyć 

wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia jej treści.  

Możliwość zwrócenia się wykonawców do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na uzyskaniu przez wykonawców 

pewności, co do warunków zamówienia zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, a w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy są w stanie ubiegać się 

o udzielenie zamówienia i złożyć oferty nie podlegające odrzucenia.  

To, że żaden wykonawca nie zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie oznacza, że specyfikacja została 

sporządzona prawidłowo (zob. wyrok z dnia 29 listopada 2018 r., KIO 2342/18). 

W przypadku, gdy ilość niejednoczonych postanowień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i możliwości interpretacyjnych jest większa niż przeciętna, 

zamawiający powinien rozważyć nawet unieważnienie postępowania w na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Każdorazowo, jeżeli wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzą do nadania jej zapisom nowego znaczenia mamy do czynienia ze zmianą jej 

treści (zob. wyrok z dnia 8 marca 2011 r., KIO 368/11). 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną 

część specyfikacji i ocena ofert wykonawców powinna dokonywać się z uwzględnieniem 

wyjaśnień specyfikacji dokonanych w ramach udzielonych odpowiedzi (zob. wyrok z dnia 



 

 
 

Strona 13 z 28 stron 
 

28 sierpnia 2018 r., KIO 1615/18). Analogicznie w przypadku zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r., KIO 1479/18, 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „odpowiedzi udzielane w ramach 

wyjaśnień treści specyfikacji zamówienia są bezwzględnie wiążące dla wykonawców.” 

O tym, czy wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czy o jej zmianę, decyduje treść dokumentu, w którym wykonawca 

sformułował swoje żądanie. 

Problematyka zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została 

uregulowana w art. 38 ust. 4 - 4b oraz ust. 6 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia może nastąpić z inicjatywy 

zamawiającego lub na wniosek wykonawcy. Przepisy ustawy Pzp nie pozbawiają 

wykonawcy uprawnienia do żądania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca zawsze może przed upływem terminu składania ofert żądać 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, natomiast o zmianie treści 

specyfikacji decyduje zamawiający. 

 

Kto zatwierdza wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia? 

W praktyce wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

przed udostępnieniem ich na stronie internetowej, są zatwierdzane przez kierownika 

zamawiającego. 

Ponieważ wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na 

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

treści specyfikacji?”, kierownik zamawiającego może uznać, że wyjaśnienia treści 

specyfikacji nie będą wymagać jego zgody. Zwłaszcza, gdy wyjaśnienia będą dotyczyć 

kwestii oczywistych. W takim przypadku, w dokumencie określającym organizację, skład, 
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tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej (np. w regulaminie 

komisji przetargowej), kierownik zamawiającego może postanowić, że w takich 

przypadkach udzielać wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia będzie osoba odpowiedzialna za tą część specyfikacji, której dotyczy 

wyjaśnienie. 

Jeżeli wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia, udzielać 

wyjaśnień będzie ten, kto sporządził opis przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli wykonawca zwróci się o wyjaśnienie opisu oceny spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, udzielać wyjaśnień będzie 

ten, kto sporządził taki opis. 

Podstawą odpowiedzialności osoby za udzielone wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia jest art. 18 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem za 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają 

także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz 

czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

Dokument określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków 

komisji przetargowej, powinien również określać postępowanie komisji przetargowej w 

przypadku, gdy treść pytania zawarta w dokumencie, w którym wykonawca zwrócił się o 

udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień 

nie będzie oczywista i będzie budzić wątpliwości.  

Ponieważ na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Pzp za przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, kierownik 

zamawiającego zawsze może zdecydować o treści udzielonych wyjaśnień. W takim 

przypadku komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję 

wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zatwierdzenia. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy wykonawca żąda zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia może bowiem dotyczyć tych treści specyfikacji (istotnych), które mają wpływ 

na wynik postępowania (np. określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
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spełniania, terminu wykonania zamówienia kwoty wadium, wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, istotnych dla stron postanowień, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych 

warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, 

minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, wysokości zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot, informacji o 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

wykonawcy, oraz kryteriów lub zasad, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które 

części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego 

oferty w większej niż maksymalna liczbie części). 

Skoro kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wymagają zgody kierownika zamawiającego. W takim przypadku komisja 

przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zatwierdzenia. 

Zgody kierownika zamawiającego nie wymagają natomiast zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia stanowiące poprawienie oczywistych omyłek pisarskich 

(np. poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w nazwie (firmie) oraz adresie 

zamawiającego, jednostkach miary, nazwach oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, miejscach składania i otwarcia ofert).  

Zatwierdzenie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia to czynność 

zastrzeżona dla kierownika zamawiającego. Na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie 

ustawy Pzp, kierownik zamawiającego zawsze może powierzyć pracownikowi 

zamawiającego, pisemnie, zatwierdzenie propozycji zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
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MUSISZ o tym wiedzieć 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

Czy można żądać złożenia z ofertą dokumentów przedmiotowych, jeżeli potwierdzają 

one okoliczności stanowiące kryteria oceny ofert?  

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) odnoszą 

się bezpośrednio do właściwości przedmiotu zamówienia publicznego. 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tylko od 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Należy jednak zauważyć, że przepisy art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odnoszą się do oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Przepisy art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp nie 

odnoszą się zatem do dokumentów zawierających informacje niezbędne do oceny ofert. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zamawiający podaje opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego. Należy zauważyć, że w art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp 

ustawodawca nie określa, w jaki sposób zamawiający powinien dokonać oceny ofert, 

pozostawiając w tym zakresie swobodę zamawiającemu. W art. 91 ustawy Pzp ustawodawca 

wskazuje jedynie, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W ramach oceny ofert zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów zawierających 

informacje niezbędne do oceny ofert. Takie informacje mogą zawierać również oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Przykładem może być ocena ofert oparta o wartości parametrów technicznych lub cechy 

funkcjonalne urządzenia. W takim przypadku w celu dokonania oceny ofert, zamawiający może 

żądać podania wartości parametru technicznego lub parametrów technicznych w formularzu 

oferty albo w odrębnym oświadczeniu wykonawcy stanowiących integralną część treści oferty 

albo dołączenia do oferty (złożenia z ofertą) specyfikacji technicznej urządzenia zawierającej 

informację o wartości parametru technicznego lub parametrów technicznych stanowiących 

kryteria oceny ofert i dokonać oceny ofert zgodne z opisem sposobu oceny ofert. 
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Podkreślenia wymaga, że oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym 

częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego 

wykonania zamówienia. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jest cel ich składania 

oraz zakres informacji wynikający z ich treści. 

Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp tylko w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub dokonania oceny ofert, dokumenty 

te nie odnoszą się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp.  

Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w 

celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone przez 

zamawiającego, a wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, nie złoży takiego oświadczenia lub dokumentu, 

zamawiający jest obowiązany wezwać tego wykonawcę do ich złożenia na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp.  

Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę tego wykonawcy, ponieważ oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odnoszą się bezpośrednio do 

właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy - przedmiotu zamówienia i są w 

znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli 

wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. 

Jeżeli zamawiający w ramach opisu sposobu oceny ofert postanowi, że podstawą oceny ofert 

będą np. wartości parametrów technicznych zawarte w specyfikacji technicznej urządzenia, a 

wykonawca nie dołączy do oferty takiej specyfikacji, oferta takiego wykonawcy zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Treść oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, składanych z ofertą w 

celu dokonania oceny ofert, stanowi treść oferty i podlega wyjaśnianiu na podstawie art. 87 ust. 1 

Pzp.  

Treść oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, składanych w celu 

potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego, podlega wyjaśnianiu na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

Podkreślenia wymaga również, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 
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Dokumentem potwierdzającym okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jest 

również próbka. 

Prezentacja próbki jest sposobem zbadania cech przedmiotu składającego się na ofertę. Może 

ona przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia 

walorów użytkowych, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu 

informatycznego. 

Próbka, a w konsekwencji - przeprowadzenie prezentacji jej cech i właściwości oraz działania, 

sprawdzenie walorów oferowanego przedmiotu, czy zbadanie umiejętności osób może służyć 

ustaleniu zgodności przedmiotu oferty (treści oferty) z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, sprawdzeniu jego szczegółowych parametrów, zwartościowaniu cechy tego 

przedmiotu według przyjętych kryteriów pozacenowych, a wreszcie - zbadaniu, czy oferowane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego. 

W praktyce spory zasadzają się na kwestii, czy w konkretnej sytuacji próbka ma charakter oferty, 

tj. oświadczenia woli w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., czy też dokumentu potwierdzającego, że 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. W wyroku z dnia 17 września 2015 r., KIO 1937/15, Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, że w tym drugim wypadku mamy do czynienia z dokumentem potwierdzającym, że 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego, w postaci próbki, który to dokument podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp. Natomiast w sytuacji, gdy próbka traktowana jest w kategorii treści oferty, nie 

podlega ona uzupełnieniu, zaś próba dopełnienia oferty o niezałączoną do niej próbkę, bądź 

zamiany próbki nie spełniającej wymagań postawionych w SIWZ, skutkuje uznaniem, że mamy do 

czynienia z ofertą niezgodną z SIWZ bądź następczą - po terminie składania ofert zmianą oferty, 

co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że jeśli próbka, procedura jej badania została 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidziana w celu ustalenia spełnienia 

wymogów, które podlegają ocenie punktowej w wyznaczonym kryterium oceny ofert pod 

względem jakościowym, nosi ona cechy oferty, zaś próbka w takim wypadku nie podlega 

uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (zob. wyrok z 7 kwietnia 2014 r., KIO 544/15, 

KIO 555/14).  

 

 

Jak zamawiający powinien ustalać sumę ubezpieczenia w ramach warunku udziału w 

postępowaniu? Czy suma ubezpieczenia nie może przekraczać wartości zamówienia?  

Z przepisu § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) wynika, że w celu potwierdzenia 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać dokumentów 

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez zamawiającego.  

W wyroku z dnia 19 września 2016 r., KIO 1626/16; KIO 1632/16; KIO 1636/16, Krajowa Izba 

Odwoławcza odnosząc się do warunku dotyczącego posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej uznała, że „Ubezpieczenie w zamówieniach publicznych spełnia 

dwojaką rolę. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest elementem kondycji 

ekonomicznej lub finansowej wykonawcy (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp) ocenianym przez 

zamawiającego w toku badania zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. 

Natomiast na etapie wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcie umowy 

ubezpieczenia ma znaczenie dla uzyskania przez zamawiającego rekompensaty w razie 

niewywiązania się wykonawcy ze swoich zobowiązań umownych. 

Jest zatem prawem zamawiającego wymagać już od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia posiadania ubezpieczenia w wysokości proporcjonalnej do przedmiotu zamówienia.” 

Jeżeli zamawiający żąda od wykonawcy wykazania, że jest on ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na określoną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, musi przestrzegać przepisów art. 7 

ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje 

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1a 

ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Użyte w art. 22 ust. 1a Pzp sformułowanie „w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 

oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności” oznacza, że zamawiający 

określając warunki udziału w postępowaniu powinien uwzględnić cel, jakiemu mają on służyć, a 

więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który mając zdolności poniesienia określonych kosztów w 

celu uzyskania ubezpieczenia oraz zdolność do ubezpieczenia własnej działalności na żądaną 

przez zamawiającego sumę gwarancyjna ubezpieczenia, jest w takiej sytuacji ekonomicznej, że 

daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. W takim przypadku 

jest jednak istotna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia określona w opisie sposobu 

dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Od 

wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia zależy bowiem wysokość składki ubezpieczeniowej. 
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Zamawiający żądając od wykonawcy wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie może 

żądać takiej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, która mogłaby utrudniać uczciwą 

konkurencję, tj. umożliwiałby ze względu na wysokość składki ubezpieczeniowej, uzyskanie 

ubezpieczenia OC jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców. Zamawiający nie 

może zatem żądać sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w wysokości powodującej obowiązek 

zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie, która będzie ograniczać wykonawcom ubieganie się 

o udzielenie zamówienia. Określenie wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia powodującej 

obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej w kwocie ograniczającej uzyskanie ubezpieczenia 

OC, a tym samym ubieganie się o udzielenie zamówienia, stanowi naruszenie art. 22 ust. 1a oraz 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

W wyroku z dnia 24 listopada 2015 r., III SA/Lu 510/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 

z dnia 24 listopada 2015 r., zwróciła uwagę, że „Zgodnie z kierunkami wyroków Krajowej Izby 

Odwoławczej, głównym celem żądania polisy ubezpieczeniowej jest ocena sytuacji ekonomicznej 

i finansowej potencjalnego wykonawcy. Polisa OC nie służy jednak do potwierdzenia 

ubezpieczenia przedmiotu zamówienia (zob. wyrok z dnia 24 września 2009 r., KIO/UZP 161/09). Ma 

ona stanowić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez danego 

wykonawcę działalności gospodarczej. Stosunek ubezpieczenia jest stosunkiem cywilnym, 

uregulowanym w art. 822 i nast. Kodeksu cywilnego. Umowy ubezpieczenia podlegają w praktyce 

daleko idącej specjalizacji ze względu na różnorodność źródeł odpowiedzialności.” 

WSA w Lublinie uznał również, że „pojmowanie przedmiotu zamówienia jedynie przez pryzmat 

wartości zamawianych usług wyrażonej w postaci ceny (wynagrodzenia umownego), jest 

wyrazem nieuprawnionej zawężającej jego wykładni. Ustawodawca nie posłużył się bowiem 

określeniem proporcjonalny do „wartości przedmiotu zamówienia” lecz proporcjonalny do 

„przedmiotu zamówienia”. To ostatnie pojęcie jest niewątpliwie pojęciem szerszym od „wartości 

przedmiotu zamówienia”. 

Oznacza więc, że określając warunek w postaci sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczenia OC z 

tytułu działalności gospodarczej oferenta, zamawiający mógł brać pod uwagę wszystkie 

elementy składające się na zakres przedmiotowy umowy, tj. nie tylko jej wartość, ale także czas 

realizacji kontraktu, jego kompleksową formułę zawierającą się w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

poziom trudności, inne warunki realizacji szczegółowo opisane w SIWZ, itp. 

Co więcej, powinien uwzględniać także i to, że zamówienie publiczne pozyskane przez tego 

wykonawcę, z istoty nie musi być jedynym realizowanym przez niego zadaniem, lecz może być 

jedynym z wielu zadań wykonywanych przez tego przedsiębiorcę równolegle. W ramach 

zamówień publicznych nie ma bowiem podstaw do stawiania potencjalnym wykonawcom 

wymogu realizacji umowy na zasadzie wyłączności. Tej okoliczności nie można pominąć przy 

ocenie ustalonego w SIWZ warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ma być ono 

przecież realizowane przez wykonawcę, którego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia 

prawidłowe wykonanie umowy, zaś sytuację tę odzwierciedla między innymi wartość sumy 

gwarancyjnej posiadanej przez wykonawcę polisy OC. 
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Reasumując, w świetle tych argumentów, w realiach rozpoznawanej sprawy, pojęcie 

„proporcjonalności” o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp nie może być interpretowane 

wąsko i sprowadzane jedynie do „korelacji”, rozumianej jako ścisła zależność pomiędzy wartością 

polisy OC a przedmiotem zamówienia, postrzeganym wyłącznie przez pryzmat jego wartości. 

W rozpoznawanej sprawie, nie można zatem z pola widzenia tracić podstawowej zasady, że o 

udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wyłącznie taki wykonawca, który spełnia 

warunki udziału w tym postępowaniu. Warunki te określa zaś zamawiający, konkretyzując 

dyspozycję art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (aktualnie: art. 22 ust. 1b ustawy Pzp). Z kolei ich przeciwwagę 

stanowi nakaz prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców. Nakaz ten nie może być jednak rozumiany jako obowiązek 

dopuszczenia do realizacji zamówienia wykonawców niezdolnych do jego prawidłowego 

wykonania. Z tego też względu istnieje podstawa do przyjęcia wniosku, że sytuację ekonomiczną i 

finansową potencjalnego wykonawcy na dzień składania ofert, wyznacza w istocie nie tyle suma 

gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej, a kwota składki, którą tenże oferent jest w stanie w danym 

momencie wyasygnować w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. To ona wyznacza poziom 

potencjału finansowego danego wykonawcy na dzień złożenia oferty. Wartość polisy (suma 

ubezpieczenia) jest natomiast tylko pochodną wysokości składki, stąd też nie można w ocenie 

sądu przypisywać jej wiodącej roli i jedynego kryterium dla oceny zachowania „proporcjonalności” 

tego warunku do przedmiotu zamówienia, w rozumieniu art. 22 ust. 4 Pzp (aktualnie: art. 22 ust. 1a 

Pzp).” 

W wyroku z dnia 23 marca 2010 r., KIO/UZP 299/10, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się 

natomiast do zagadnienia zdolności wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na 

żądaną przez zamawiającego sumę i możliwości uzyskania ubezpieczenia zwróciła natomiast 

uwagę, że „(...) celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jest jedynie ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej, a nie potwierdzenie 

ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Powyższe nie przesądza jednak, iż żądanie 

Zamawiającego, aby wykonawca dysponował ubezpieczeniem o wartości 12.000.000 zł jest 

nadmierne i nieuzasadnione.” 

W postępowaniu, którego dotyczy wyrok KIO/UZP 299/10, odwołujący w uzasadnieniu odwołania 

stwierdził, że „w odniesieniu do wymogu posiadania przez wykonawców aktualnego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

w wysokości minimum 12.000.000 zł (…) wskazał, iż z opisu przedmiotu zamówienia dokonanego 

przez Zamawiającego oraz z dokonanej na tej podstawie wstępnej wyceny przedmiotu 

zamówienia wynika, że szacunkowa wartość nie przekroczy kwoty 12.000.000 zł. W takiej sytuacji 

żądanie posiadania aktualnego ubezpieczenia na kwotę wyższą od wartości zamówienia jest 

niezgodne z intencją ustawodawcy wyrażoną w § 1 ust. 1 pkt 10 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.” 

W wyroku KIO/UZP 299/10 Krajowa Izba Odwoławcza „ustaliła, iż Zamawiający w pkt (…) 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał, aby wykonawcy - w celu wykazania, iż 
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znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia - 

posiadali aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w wysokości minimum 12.000.000 zł, przy uwzględnieniu wartości 

zamówienia w wysokości 10.753.789,88 zł. (…). Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając powyższe 

ustalenia, uznała, że w świetle okoliczności sprawy ze szczególnym uwzględnieniem wartości 

zamówienia wymóg, aby wykonawca posiadał w momencie składania ofert aktualne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 

kwotę minimum 12.000.000 zł, nie może zostać uznane za niezgodne z art. 7 ust. 1 ustawy.” 

 

Czy historia rachunku bankowego lub wyciąg bankowy mogą być uznane za 

informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych?  

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) w celu potwierdzenia spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, zamawiający dopuszcza złożenie przez 

wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, czyli innych 

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

Należy zauważyć, że informacja banku nie ma ustalonego wzorca, dlatego może mieć postać 

opinii bankowej, podpisanej przez upoważnionego pracownika banku, jak i niewymagającego 

podpisu dokumentu wygenerowanego przez system bankowy, niezależnie czy to będzie wyciąg z 

rachunku, czy też historia konta.  

Historia rachunku bankowego oraz wyciąg bankowy mogą być uznane za informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych. 

W wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r., KIO 2710/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

jeżeli historia rachunku bankowego będzie zawierać logo banku, adres strony internetowej banku, 

numer rachunku bankowego oraz okres, którego historia dotyczy, to możliwe jest z łatwością 

ustalenie wysokości salda na rachunku bankowym.  
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W takim przypadku historia rachunku bankowego powinna być uwzględniona przy ocenie 

spełnienia warunku, ponieważ określa wysokość środków finansowych, którymi dysponuje 

wykonawca. Dyskredytowanie informacji przedstawionej w takiej formie nie jest zasadne.  

W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r., KIO 941/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

pojęcie „informacja banku”, jest szerszym pojęciem niż opinia czy zaświadczenie i informacją taką 

może być zarówno zaświadczenie podpisane przez upoważnionego pracownika banku, jak i 

niewymagający podpisu dokument wygenerowany przez system bankowy. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku 

w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy 

ocenie spełnienia warunku. Jest to niewątpliwie informacja określająca wysokość środków 

finansowych, którymi dysponuje i obraca dany podmiot. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła w 

 tym zakresie analogiczne stanowisko przedstawione w wyrokach: z dnia 15 maja 2013 r., KIO 

942/13, z dnia 4 października 2012 r., KIO 2009/12, z dnia 30 maja 2016 r., KIO 795/16, z dnia 1 

marca 2018 r., KIO 171/18. 

 

Czy w przypadku prowadzenia postępowania wspólnie przez kilku zamawiających, 

ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty mogą być zamieszczone tylko na stronie internetowej 

pełnomocnika ustanowionego przez zamawiającego upoważnionego do 

przeprowadzenia postępowania? 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie 

i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.  

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 5 ustawy Pzp przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się 

odpowiednio do zamawiających, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.  

Stosownie natomiast do treści art. 40 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wszczyna postępowanie w 

trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.  

Z kolei art. 92 ust. 2 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia informacji 

wskazanych w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej (prowadzonego 

postępowania), a więc także informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającej nazwę 

albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację.  
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Powyższe przepisy wskazują, że w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania przez 

kilku zamawiających wszyscy oni odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązku 

wynikającego z art. 40 ust. 1 i art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, tj. za zamieszczenie ogłoszenia o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oraz 

udostępnienie informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5–7 ustawy Pzp, na stronie 

internetowej.  

Obowiązku tego nie znosi fakt powierzenia przez zamawiającego upoważnionego przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania przez pełnomocnika ustanowionego przez zamawiającego 

upoważnionego. 

 

Na czym polega zaniżenie wartości zamówienia publicznego?  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 

zamawiającego z należytą starannością.  

Zamawiający nie może również w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp zaniżać 

wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia (art. 32 ust. 2 ustawy 

Pzp). 

Zgodnie natomiast z art. 5b pkt 2 ustawy Pzp zamawiający nie może również w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia 

łącznego szacowania ich wartości. 

Podział ustalonej wartości zamówienia może być dokonany również w sposób przewidziany w art. 

32 ust. 4 lub z zastosowaniem art. 6a ustawy Pzp.  

Zaniżenie wartości zamówienia występuje w dwóch przypadkach. 

W pierwszym przypadku zaniżenie wartości zamówienia polega na ustaleniu wartości 

zamówienia, która nie obliguje zamawiającego do stosowania ustawy Pzp, jeżeli brak jest 

obiektywnych i uzasadnionych powodów do ustalenia takiej wartości.  

Przykładowo, zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę 28.000 euro, podczas gdy jeżeli 

brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do ustalenia takiej wartości. 

W drugim przypadku zaniżenie wartości zamówienia polega na ustaleniu wartości zamówienia, 

która nie obliguje do stosowania przepisów właściwych dla zamówień o wartości równej lub 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

jeżeli brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do ustalenia takiej wartości. 

Przyczyną zaniżenia wartości zamówienia może być ustalenie wartości zamówienia na podstawie 

zaniżonych cen rynkowych lub celowego podzielenia zamówienia na odrębne zamówienia, tak, by 
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wartość jednej z tych części nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 

euro, jeżeli brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do takiego dzielenia zamówienia.  

W opinii prawnej „Dopuszczalność zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen 

zamawianych usług jako podstawa sposobu szacowania wartości zamówienia”  UZP zwraca 

uwagę, że „Zasada oszacowania wartości przedmiotu zamówienia z należytą starannością 

dopuszcza możliwość, iż zamawiający, nie mogąc we własnym zakresie oszacować wartości 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem 

określonej działalności o dokonanie wstępnej kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego 

wykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający może przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpić do podmiotów legitymujących się 

konieczną wiedzą i doświadczeniem o przeprowadzenie oceny ryzyka ubezpieczenia oraz 

podanie wstępnej kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Należy podkreślić, iż czynność oszacowania 

wartości przedmiotu zamówienia należy do zadań zamawiającego i nie jest on związany 

kalkulacjami przedstawionymi przez podmioty, do których o ich sporządzenie się zwrócił. 

Kalkulacje te mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie rozpoznaniu cen na rynku w 

zakresie przedmiotu zamówienia. W oparciu o nie zamawiający we własnym zakresie dokonuje 

czynności oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.” 

Zaniżenie wartości zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku stosowania art. 144 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp, gdy zamawiający w celu uniknięcia stosowania przepisów właściwych dla 

postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

celowo nie uwzględnił w projekcie budowlanym robót budowlanych, które stanowiły część obiektu 

budowlanego, stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego, a następnie po zawarciu 

umowy zamawiający dokonał zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp i zwiększył 

zakres świadczenia o roboty, które celowo nie uwzględnił w kosztorysie inwestorskim oraz 

projekcie budowlanym. 

 

Jaki jest termin na wniesienie odwołania wobec zaniechania ujawnienia informacji 

zastrzeżonych tajemnicą przedsiębiorstwa?  

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.  

Z literalnego brzmienia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp przepisu wynika, że zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie z wykazaniem, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak ww. wykazania powoduje natomiast, że zastrzeżenie jest 

bezskuteczne, a informacje powinny zostać ujawnione przez zamawiającego. Przepisy ustawy 
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Pzp, nie regulują trybu badania skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz nie wskazują wprost, od jakiego zdarzenia rozpoczyna się bieg terminu do 

wniesienia odwołania na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa części oferty danego 

wykonawcy.  

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp „Odwołanie wobec czynności innych niż 

określone w ust 1 i 2 wnosi się (...) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 14 lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia”.  

W przypadku odwołania wobec zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych tajemnica 

przedsiębiorstwa, w wyjaśnieniach złożonych w trybie przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, należy 

przyjąć termin, posiłkując się treścią przepisu art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż „Protokół 

wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili 

ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu.” 

Przepis ten wprost określa termin na udostępnienie wykonawcom wyjaśnień składanych w trybie 

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że terminem tym jest termin po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, ponieważ wyjaśnienia takie stanowią załączniki do protokołu z 

postępowania.  

 

Czy deszyfrowanie ofert złożonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

musi być jawne?  

Czy w przypadku zaszyfrowanych ofert składanych elektronicznie, jawne otwarcie ofert ogranicza 

się tylko do podania zawartych w nich informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (podczas 

otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach), natomiast samo odszyfrowanie tych ofert już nie jest elementem tej czynności?  

Na jawną czynność otwarcia ofert składa się kilka czynności faktycznych: podanie kwoty, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zapoznanie się z zawartością 

złożonych do upływu terminu składania ofert dzięki ich odszyfrowaniu oraz podanie zawartych w 

nich informacji, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

Jeżeli deszyfrowanie ofert nie jest dokonywane w sposób jawny tzn. na oczach przedstawicieli 

wykonawców i innych osób, które stawiły się na sesję publicznego otwarcia ofert, jest to 

wystarczające do stwierdzenia, że doszło do bezpośredniego naruszenia art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 1 i 

2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.   
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Otwarcie ofert jest czynnością jednorazową i niepowtarzalną. Otwarcie ofert ma charakter jawny 

nie tylko w stosunku do wykonawców, ale wobec wszystkich uczestników otwarcia ofert. W 

otwarciu ofert uczestniczyć mogą dowolne osoby i podmioty, także osoby i podmioty nie będące 

wykonawcami. 

Czynność otwarcia ofert ma doniosłe znaczenie, ponieważ z prawidłowym dokonaniem czynności 

otwarcia ofert ustawodawca wiąże dwa domniemania. Domniemanie pierwsze wynika z art. 86 

ust. 1 ustawy Pzp i sprowadza się do uznania, że z zawartością ofert nie można zapoznać się 

przed upływem terminu ich otwarcia. 

Domniemanie drugie wynika z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Oznacza to, że  wszystkie oferty, których 

ceny zostały odczytane, złożone zostały w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie 

zachodzi konieczność ich zwrotu. 

Oferta nie może zostać otwarta na niejawnym posiedzeniu komisji przetargowej, ale publicznie, w 

sposób jawny. 

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 ustawy Pzp). 

Istotą tego przepisu jest z jednej strony zapobieżenie rozpatrywaniu przez zamawiających ofert 

złożonych po upływie terminu na ich składanie a z drugiej uniemożliwienie zapoznawania się z 

treścią ofert przed ich otwarciem. Jawna czynność otwarcia ofert ma także doniosłe znaczenie 

dla uczestników postępowania - pozwala na ustalenie kręgu podmiotów, którzy ubiegają się o 

dane zamówienie. Oferta nie może zostać otwarta na niejawnym posiedzeniu komisji 

przetargowej, ale publicznie, w sposób jawny.” 

Jeżeli zamawiający nie dokonał publicznego, jawnego otwarcia chociażby jednej z ofert, która 

została złożona w terminie na składanie ofert, postępowanie podlega unieważnieniu. Brak 

dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi 

skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 
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Drodzy Czytelnicy portalu, 
 

Na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl została udostępniona informacja: 

 

„Koronawirus – co o nim wiemy 

Czy koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19,  

jest groźniejszy od znanego nam wirusa grypy?  

Co o nim wiemy i czy potrafimy opanować epidemię znanymi nam sposobami?” 
 

 

 

Ponieważ w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo fałszywych informacji, publikowanych z 

niewiedzy lub dla zabawy straszenia innych, warto zapoznać się z tą informacją. 

 

Link do informacji: 
 

https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy 

 

 

 

Józef Edmund Nowicki, redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy rozsądni i odpowiedzialni 

https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy
https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

