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Pojęcie „treści oferty” w przepisach ustawy - Prawo zamówień 

publicznych 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Zgodnie natomiast z art. 82 ust. 3 Pzp, treść oferty musi odpowiadać 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na gruncie przepisów Pzp treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy 

wyrażone w formularzu ofertowym stanowiące 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. W 

orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć deklarowane w 

ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do 

zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych 

dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zamówienia.  

„Treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z 

żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia 

publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy 

oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie 

wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. Przykładowo, w 

przypadku formy wynagrodzenia kosztorysowego za treść oferty uznaje 

się formularz ofertowy oraz składany z tym formularzem kosztorys 

ofertowy (wyceniony przedmiar robót budowlanych). 
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Treścią oferty nie jest jednolity europejski dokument zamówienia oraz 

oświadczenia i  dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji i brak podstaw wykluczenia. 

 

Czy oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego stanowią treść oferty? 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp (tzw. 

„dokumenty przedmiotowe”) odnoszą się bezpośrednio do właściwości 

przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy (przedmiotu 

zamówienia) i co do zasady mogą stanowić treść oferty. 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagania określone przez 

zamawiającego należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę 

potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez 

zamawiającego.  

Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi 

znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w 

celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.  

W konsekwencji brak takiego potwierdzenia również jest podstawą do 

odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
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Status prawny oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 2 Pzp zależy od celu, w jakim zamawiający żąda tych oświadczeń i 

dokumentów. 

Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji 

dokumentów przedmiotowych jest cel ich składania oraz zakres informacji 

wynikający z ich treści. W praktyce mogą jednak wystąpić trudności przy 

kwalifikacji niektórych dokumentów przedmiotowych, jako dokumentów 

odnoszących się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 

oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Biorąc pod uwagę dosłowną treść art. 87 ust. 

1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy dokument 

dookreślający treść oświadczenia woli wykonawcy (treść oferty) jest 

jednocześnie dokumentem przedmiotowym (w rozumieniu art. 25 ust. 1 

pkt 2 Pzp), gdyż potwierdza że np. oferowana dostawa, usługa lub robota 

budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takie rozumowanie jest 

jednak niezgodne z art. 87 ust. 1 Pzp, w której ustawodawca zakazuje 

jakichkolwiek zmian w treści oferty za wyjątkiem okoliczności wskazanych 

w dalszych jednostkach redakcyjnych tego artykułu. Należy przyjąć, że 

art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą 

zagadnień różnych.  

Pomimo że treść dokumentów dotyczących właściwości przedmiotu 

zamówienia stanowi treść oferty, wyjaśnianie treści tych dokumentów 

następuje na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp, a nie art. 87 ust. 1 Pzp. Przepis 

art. 26 ust. 4 Pzp wyraźnie wskazuje na uprawnienie zamawiającego do 

wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1 Pzp, a więc także oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

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

art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, tylko w celu potwierdzenia, że oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez zamawiającego, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 2 Pzp składa na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 

ust. 1 lub 2 Pzp, tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona (zob. art. 26 ust. 1 i 2 Pzp).  

Jeżeli na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp wykonawca nie złoży 

wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 Pzp, zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 

ust. 3 Pzp do ich złożenia. Jeżeli wykonawca na wezwanie 

zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży żądanych oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, oferta tego 

wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

złoży jednak żądane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 2 Pzp, ale z dokumentów tych będzie wynikać, że usługa, 

dostawa lub robota budowlane nie spełnia wymagań określonych przez 

zamawiającego, oferta tego wykonawcy zostanie również odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

złoży żądane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 Pzp, jednak w dokumentach tych przedstawi informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, wykonawca ten zostanie wykluczony z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 
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Zupełnie inny będzie status oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w sytuacji, gdy dokumenty te zawierają np. 

wartości parametrów technicznych lub cechy funkcjonalne stanowiące 

kryteria oceny ofert.  

W takim przypadku zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentu 

(np. specyfikacji technicznej urządzenia) zawierającego wartość 

parametrów technicznych lub cechy funkcjonalne podlegające ocenie w 

ramach oceny ofert.  

 

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

Dla zastosowania podstawy odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

konieczne jest również uchwycenie, na czym konkretnie niezgodność 

pomiędzy treścią ofertą wykonawcy a specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia zamawiającego polega, czyli co i w jaki sposób w ofercie nie 

jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i jednoznacznie 

ustalonymi postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp polega na niezgodności 

zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej 

złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które 

zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

którego przyjęcia oczekuje.  

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni 

przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości 
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zgodnie z wymogami zamawiającego (zob. wyrok z dnia 24 października 

2008 r., KIO/UZP 1093/08).  

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że 

niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty 

zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z 

oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego 

zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu 

zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego 

zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Odrzuceniu podlega wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób zasadniczy i 

nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w 

złożonej ofercie niezgodności ze specyfikacją niemających istotnego 

charakteru. Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jest zatem możliwe 

jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia 

jej zgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem zakazu zmian w treści 

oferty wynikającym z drugiego zdania tego przepisu lub przeprowadzenia 

dopuszczalnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 

Pzp.  

Ponieważ art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczy wyłącznie niezgodności treści 

oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a contrario 

należy przyjąć, że nie może on stanowić podstawy odrzucenia oferty w 

razie niezgodności jej formy z postanowieniami specyfikacji (zob. wyrok z 

dnia 27 lutego 2009 r., KIO/UZP 173/09).  
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Zastosowanie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako podstawy 

odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego znajduje szerokie omówienie w doktrynie, jak też w 

orzecznictwie Sądów Okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej. 

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze 

względu na zastrzeżenie obowiązku zamawiającego polegającego na 

poprawieniu oferty, zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Niezgodność oferty dotyczyć powinna sfery merytorycznej zobowiązania 

określonego w dokumentacji postępowania oraz zobowiązania 

zaoferowanego w ofercie przez wykonawcę, bądź polegać może na 

sporządzeniu i przedstawienia oferty w sposób niezgodny z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - z zaznaczeniem, iż chodzi 

tu o wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące 

sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania ofertowego - a 

więc wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy. 

Ponadto należy wykazać na czym konkretnie ta niezgodność w obu 

przypadkach polega, poprzez jednoznacznie wskazanie w ofercie co nie 

jest zgodne i w jaki sposób ta niezgodność występuje, w konfrontacji z 

klarownie wskazanymi i ustalonymi fragmentami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, dotyczącymi kwantyfikowalnych właściwości 

przedmiotu zamówienia, ewentualnie również z uzupełniającymi treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia modyfikacjami i 

wyjaśnieniami zamawiającego. Można przyjąć, że odrzucenie oferty w 

oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, będzie spowodowane niezgodnością 

zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża wykonawca i przez jej 

złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia 

oczekuje zamawiający i które opisał w treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Ponadto, powodem odrzucenia oferty, będzie 

niezgodny z specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób 
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wskazania i potwierdzenia zakresu przyjętego w ofercie zobowiązania, 

bez podania wszystkich wymaganych informacji z nim związanych, nawet 

przy prawdopodobieństwie co do rzeczywistej materialnej zgodności 

oferowanego świadczenia z wymaganiami zamawiającego, bowiem 

zgodnie z art. 82 ust. 3 Pzp  treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaś brak podania w ofercie 

wszystkich informacji co do merytorycznego zakresu zobowiązania 

wykonawcy powoduje, że zamawiający nie dysponuje wiedzą co w ofercie 

zostało zaoferowane. Przy czym zastosowanie przez zamawiającego 

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp możliwe jest 

jedynie w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia 

w ten sposób jej zgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem 

generalnego zakazu zmian w treści oferty - wynikającym ze zdania 

drugiego tego przepisu, lub przeprowadzenia dopuszczalnych zmian w 

treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.  Zaznaczyć przy tym 

należy, że ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego 

powoduje (lub nie) istotną zmianę w treści oferty musi być dokonywana na 

tle konkretnego stanu faktycznego. To co w ramach danego zamówienia 

może prowadzić do istotnej zmiany w treści oferty nie musi rodzić takiego 

efektu przy ocenie oferty w innym, nawet podobnym zamówieniu. Ponadto 

warto dodać, że poprawienie przez zamawiającego innej omyłki w trybie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie może powodować istotnych zmian w treści 

całej oferty, a nie jej fragmentu. Kwalifikator „istotnych zmian” należy 

odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy 

oceniać, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość oferty.   
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Treścią oferty jest wskazanie oferowanych urządzeń  

W znaczeniu nadanym art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jako „inne omyłki’ należy 

rozumieć niezgodności wymagań zawartych w SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. Tymczasem wskazanie przez 

odwołującego modelu i nazwy oferowanego procesora było dla 

zamawiającego kwestią podstawową i najistotniejszą. Bez podania 

właśnie tych elementów oferta była dla zamawiającego praktycznie 

bezwartościowa i uniemożliwiała przejście do kolejnego etapu 

postępowania tj. ewentualnego wyjaśnienia dotyczącego treści oferty.  

Mając powyższe na uwadze nie można zgodzić się z tezą odwołującego, 

że możliwe było poprawienie oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, 

poprzez wprowadzenie do oferty modelu i nazwy procesora, gdyż 

wiązałoby się to z niezwykle istotną zmianą oferty. Oznaczenie i 

wskazanie oferowanych urządzeń stanowi niewątpliwie treść oferty 

wykonawcy (taki też był określony w SIWZ charakter dokumentu opisu 

przedmiotu zamówienia wymaganego wraz z ofertą), i to jej istotny 

element - essentialia negotii - definiujący przedmiot składanej oferty i, 

późniejszej dostawy. W tym zakresie, art. 87 ust. 1 Pzp uniemożliwia 

dokonywanie zmian w stosunku do złożonej oferty. Ewentualne 

uwzględnienie wyjaśnień odwołującego byłoby bezprzedmiotowe, bowiem 

doprecyzowanie w nich przez T. S.A. przedmiotu oferty (marki/modelu/ 

symbolu oferowanego procesora prowadziłoby do nieuniknionej zmiany 

treści złożonej już oferty w jej istotnym aspekcie. Z tych samych 

względów, brak podstaw do zastosowania w przedmiotowej sytuacji 

instytucji poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Wyrok z dnia 20 marca 2017 r., KIO 399/17; KIO 438/17; KIO 439/17 
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Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przypadku przekroczenia określonej przez 

zamawiającego maksymalnej wartości kosztów  

Według ustaleń Krajowej Izby Odwoławczej, potwierdzonych również 

oświadczeniami na rozprawie, bezsporna była niezgodność oferty 

Odwołującego z specyfikacją w aspekcie przekroczenia wartości 

maksymalnej kosztów wskazanych w pkt 1 Tabeli Ceny Ryczałtowej (15% 

całkowitej wartości netto robót budowlanych). 

Wartość wskazana przez Odwołującego to kwota 1 251 060 zł netto, która 

stanowi 18,31% całkowitej wartości netto robót budowlanych. Wobec 

przyjęcia przez Odwołującego niewłaściwej proporcji dla pkt 1 ww. Tabeli 

nie można mówić jedynie o formalnym wymiarze ww. niezgodności, gdyż 

oferta zawiera błędy w zakresie materialnym. W ocenie Krajowej Izby 

Odwolawczej wystąpienie opisanych okoliczności kwalifikuje ofertę 

Odwołującego (jej treść) do oceny jako niezgodną z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, co 

obliguje jej odrzuceniem lub podjęciem wszystkich odpowiednich, 

przewidzianych ustawą kroków, zmierzających do wyjaśnienia, ustalenia 

czy ewentualnego poprawienia treści oferty w tym zakresie, np. 

obligatoryjne poprawienie oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp w 

przypadku zaistnienia wszystkich przesłanek warunkujących 

zastosowanie tego przepisu.  Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się 

przesłanek i sposobu zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wskazuje, iż w 

pierwszej kolejności warunkiem dokonania stosownego poprawienia treści 

oferty jest wystąpienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz. 

W świetle powyższego, jak już wskazano, stwierdzić należy, iż w 

przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z omyłką w ofercie 

polegającą na jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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Następną przesłanką warunkującą możliwość poprawienia oferty 

odwołującego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jest istotność zmian w 

treści oferty, którą poprawka taka pociąga, tzn. ww. przepis zakazuje 

dokonywania zmian istotnych. Izba potwierdza, że pojęcie istotności 

zmiany w treści oferty jest pojęciem nieostrym. W związku z tym decyzja 

w przedmiocie możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp powinna 

być podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem całokształtu 

indywidualnych okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem 

następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem 

samego rodzaju i charakteru poprawianych niezgodności oraz sposobu 

ich przeprowadzenia. 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych 

konsekwentnie przyjmuje się np. możliwość poprawiania  treści oferty 

odnoszących się bezpośrednio do ich essentialiae netogtii. Dopuszcza się 

więc możliwość poprawienia samej ceny ofertowej czy określenia 

przedmiotu świadczenia pod warunkiem ograniczenia zakresowego, 

ilościowego czy jakościowego tego typu zmian. Ponadto, omyłki o których 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp powinny mieć taki charakter, by czynności 

ich poprawy mógł dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału 

wykonawcy w tej czynności. 

Oznacza to, że „oczywistość” omyłki winna być możliwa do ustalenia na 

podstawie oferty, ewentualnie (w ograniczonym zakresie) może pochodzić 

z wyjaśnień, które zamawiający może uzyskać od wykonawcy na 

podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Egzekwowanie i stosowanie tego wymogu 

jest niezwykle istotne w związku z ogólnym zakazem negocjowania i 

zmieniania złożonych ofert wyrażonym w art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp.  
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W świetle powyższego wskazać należy, iż poprawienie oferty nie może de 

facto stanowić wytworzenia zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia 

woli wykonawcy, np. w przedmiocie oferowanego świadczenia, czy 

dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której zamawiający 

nie posiada żadnych danych i informacji (sygn. akt KIO 1127/10 oraz KIO 

2540/10). 

Z uwagi na powyższe Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła opinię i 

stanowisko Zamawiającego i Przystępującego potwierdzając 

niemożliwość poprawienia przez Zamawiającego oferty Odwołującego na  

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp w zakresie wartości netto, dotyczącej 

dokumentacji projektowej (pkt 1 Tabeli Ceny Ryczałtowej) w celu 

uzyskania poziomu ceny zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, tj. 

poziomu ceny nie przekraczającego 15% całkowitej wartości netto robót 

budowlanych. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem 

Zamawiającego, który podnosił, że błąd w zakresie wartości, odnoszącej 

się do dokumentacji projektowej nie stanowi, oczywistej omyłki, która w 

prosty sposób może być wychwycona i samodzielnie poprawiona przez 

Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zamawiający 

twierdził, że nie posiadał wystarczających informacji w tym zakresie i aby 

dokonać odpowiednich poprawek musiałby się zwrócić do Odwołującego 

o wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. W ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej wyjaśnienia uzyskane od wykonawcy, w których wskazuje 

on nową kwotę dla poz. 1 Tabeli Ceny Ryczałtowej należy uznać za 

niedozwoloną modyfikację oświadczenia woli jakim jest niewątpliwie treść 

oferty.    

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska prezentowanego 

przez Odwołującego, który twierdził, że Zamawiający powinien był 

poprawić jego ofertę w ten sposób, że w pkt 1 ww. Tabeli powinien 

wskazać sztywną kwotę, stanowiącą 15% całkowitej wartości netto robót 
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budowlanych, ponieważ jest to kwota najbardziej zbliżona do kwoty 

podanej w ofercie Odwołującego. Zdaniem Odwołującego w takim 

przypadku to Odwołujący decydowałby ostatecznie, czy zaakceptuje 

sposób poprawy przedstawiony przez Zamawiającego. Izba wskazuje, że 

przedstawiony sposób rozumowania jest błędny, ponieważ wartość 

elementu z pkt 1 Tabeli Ceny Ryczałtowej nie jest wartością sztywną, a 

może mieścić się przedziale do 15% całkowitej wartości netto robót 

budowlanych. W omawianym przypadku Zamawiający bez wątpienia nie 

posiada wystarczających danych, aby samodzielnie ustalić poziom ceny 

elementu z pkt. 1 ww. Tabeli. Wiedzę w tym zakresie mógłby uzyskać 

dopiero z wyjaśnień pozyskanych od Odwołującego, co niewątpliwie 

kwalifikowało zachowanie Zamawiającego jako prowadzenie 

niedopuszczalnych negocjacji z wykonawcą w zakresie złożonej oferty i 

wiązałoby się ze złamaniem zasady wyrażonej w art. 87 ust. 1 Pzp. 

Podkreślenia wymaga, że Zamawiający już w treści specyfikacji 

jednoznacznie wskazywał, że w przypadku przekroczenia wartości 

maksymalnie ustalonych dla kosztów wskazanych w poz. 1, poz. 19 i poz. 

20 Tabeli Ceny Ryczałtowej odrzuci ofertę wykonawcy jako 

nieodpowiadającą treści SIWZ i zawierającą błędy w obliczeniu ceny.   

Wyrok z dnia 3 sierpnia 2017 r., KIO 1521/17 

 

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni 

przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości 

zgodnie z wymogami zamawiającego  

Zgodnie z art. 82 ust. 3 Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z 

treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i 
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porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia 

zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od 

postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp wskazuje, że zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. 

Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odnosi się do merytorycznego aspektu 

zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia w szczególności co do 

zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny 

i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy 

oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając 

jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego (zob. wyrok 

z dnia 24 października 2008r., KIO/UZP 1093/08).  

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że 

niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty 

zawartej w art. 66 kodeksu cywilnego, tj. niezgodności oświadczenia woli 

wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do 

merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej 

sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem 

zobowiązania, którego zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Podkreślenia wymaga również, że z oferty musi jednoznacznie wynikać, 

jakie produkty i rozwiązania wykonawca oferuje, tak aby Zamawiający 

mógł zweryfikować poprawność oferty pod kątem wszystkich wymagań 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Niedopuszczalne jest doprecyzowywanie treści oferty (rozumianej jako 

zobowiązanie wykonawcy tak co do zakresu, jak i sposobu wykonania 

zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych przez 

zamawiającego) po upływie terminu na jej złożenie. 

Przyzwolenie, aby wykonawca określał swoje zobowiązanie ofertowe w 

sposób niekonkretyzujący wszystkich istotnych z punktu widzenia 

zamawiającego aspektów, a dopiero po otwarciu ofert, na etapie ich 

badania, precyzował oferowane rozwiązania, stałoby w sprzeczności z 

podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, dopuszczając 

możliwość manipulacji treścią oferty, a po stronie zamawiającego 

powodowałoby niepewność co do rzeczywistych cech oferowanego 

przedmiotu zamówienia oraz utrudnienie w ustaleniu jego zgodności z 

wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wyrok z dnia 20 marca 2018 r., KIO 423/18 

 

Niedopuszczalną zmianę treści oferty stanowi zmiana w formularzu 

ofertowym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

Przedmiotem sporu było zagadnienie oświadczenia się wykonawcy w 

formularzu oferty co do zobowiązania się do zatrudnienia Dyrektora 

Kontraktu i Kierownika Budowy na podstawie umowy o pracę. 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał 

bowiem, aby wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że 

zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę Dyrektora Kontraktu i 

Kierownika Budowy. 

Formularz został tak opracowany, że wykonawcy mieli tylko go podpisać, 

ponieważ zawierał już zobowiązanie w tym zakresie i nie musieli 



 
PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ODRZUCENIE OFERTY, JEŻELI JEJ TREŚĆ NIE ODPOWIADA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ 

 
 

 

 

 

 
Strona 19 z 44 

 

 

wykonawcy wykazywać żadnej inicjatywy na przykład przez uzupełnienie 

oświadczenia we własnym zakresie. 

Wykonawca złożył w terminie składania ofert formularz ofertowy nie 

obejmujący jednak wymaganego przez zamawiającego oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę Dyrektora Kontraktu i 

Kierownika Budowy. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 

87 ust. 1 Pzp do wyjaśnienia brakującego oświadczenia. Na wezwanie 

zamawiającego, wykonawca wyjaśnił, że omyłkowo nie zamieścił w 

formularzu ofertowym oświadczenia na temat osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, załączając jednocześnie do wyjaśnień 

oświadczenie, że osoby wykonujące czynności Dyrektora Kontraktu oraz 

Kierownika Budowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oraz 

kopie umów o pracę. 

Zamawiający zaakceptował wyjaśnienie wykonawcy i dokonał wyboru 

jego oferty. 

Odwołujący uznał natomiast, że zamawiający dokonał wyboru oferty z 

naruszeniem art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp, ponieważ prowadził z 

wykonawcą niedopuszczalne w trybie przetargu nieograniczonego 

negocjacje dotyczące złożonej oferty oraz dokonywał niedopuszczalnych 

zmian w treści oferty („O ile zgodzić się można, że treść przepisu art. 87 

ust. 1 Pzp daje zamawiającemu uprawnienie do wyjaśnienia treści 

złożonej oferty - aczkolwiek w przedmiotowym postępowaniu brak było 

podstaw do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnoszących się 

do wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Dyrektora 

Kontraktu i Kierownika Budowy - to wyjaśnienia te nie mogą prowadzić do 

zmiany samej oferty, co ma miejsce w niniejszym Postępowaniu”). 

W wyroku z dnia 6 marca 2017 r., KIO 308/17, Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, że tak dokonane uzupełnienie oświadczenia brakującego na 
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etapie składania ofert stanowi niedopuszczalną ingerencję w treść 

złożonej oferty, w której nie znajdowało się wymagane zobowiązanie. W 

ocenie Krajowej Izby Odwoławczej brakującego zobowiązania nie mogły 

również zastąpić oświadczenia znajdujące się w punktach 5 i 6 formularza 

ofertowego jak podnosili na rozprawie zamawiający i przystępujący po 

jego stronie. Pierwsze z oświadczeń odnosi się do potwierdzenia, że 

wykonawca zapoznał się warunkami zamówienia i nie wnosi do warunków 

zastrzeżeń oraz, że uzyskano niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że to oświadczenie z 

jednej strony ma charakter uniwersalny, ponieważ odnosi się w ogóle do 

warunków zamówienia a także zawiera akceptację warunków zamówienia 

a w efekcie z niego wynika, że wykonawca posiadł wszelkie informacje do 

przygotowania oferty. Reasumując tego rodzaju oświadczenie odnosi się 

do stanu wiedzy na temat warunków zamówienia i zgody na nie a także 

zapewnienia, że wiedza ta umożliwia sporządzenie oferty. Tego rodzaju 

formuła stanowi zapewnienie zamawiającego, że wykonawca zapoznał 

się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, godzi się na jego 

warunki i posiadł z niej taka wiedzę, że jest w stanie sporządzić ofertę. 

Treść tego oświadczenia wskazuje na jego cel, którym jest zapewnienie 

zamawiającego, że wykonawca jest w stanie przygotować ofertę, 

ponieważ zapoznał się z warunkami zamówienia, je akceptuje (nie wnosi 

zastrzeżeń) a informacje uzyskane umożliwiają przygotowanie oferty. 

Podobnie pkt 6 formularza ofertowego, który odnosi się nie już do 

przygotowania oferty ale do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty 

jako najkorzystniejszej. W tym celu wykonawca oświadcza, że zapoznał 

się z postanowieniami umowy i zawrze umowę w miejscu i o czasie 

wskazanym przez zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty. Tak 

więc obydwa przywoływane przez zamawiającego i przystępującego 

uregulowania formularza oferty (punkt 5 i 6) mają charakter 

deklaratoryjny, gwarantujący zamawiającemu przygotowanie oferty i 
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podpisanie umowy, ponieważ wykonawca zapoznał się z warunkami 

przetargu, zgadza się z nimi i podpisze umowę w przypadku wyboru jego 

oferty na warunkach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zobowiązanie do zatrudnienia na umowę o pracę osób na określonych 

stanowiskach nie jest równoważne z takimi klauzulami generalnymi jak 

potwierdzeniem, że zna się warunki zamówienia, akceptuje się je oraz, że 

uzyskane informacje umożliwią przygotowanie oferty.  Tak więc w ocenie 

Krajowej Izby Odwoławczej klauzule punktu 5 i 6 formularza ofertowego 

nie zastępują wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oświadczenia woli wykonawcy co do sposobu 

wykonania zamówienia przez zatrudnienie Kierownika Budowy i Dyrektora 

Kontraktu na podstawie umowy o pracę realizowanego treścią pkt 10 

formularza ofertowego. Tego rodzaju pominięcie, opisanego oświadczenia 

woli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy kwalifikować 

jako sprzeczność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Z kolei uzupełnienie tego braku w trybie wyjaśnień w myśl 

art. 87 ust. 1 Pzp po złożeniu oferty, nie naprawia wadliwości oferty 

wypełniającej treść art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Wyrok z dnia 6 marca 2017 r., KIO 308/17 

 

Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdy 

zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z 

podziałem na poszczególne obiekty budowlane 

W pierwszej kolejności dostrzeżenia wymaga, że jakkolwiek 

wynagrodzenie w przedmiotowym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, 

to Zamawiający po pierwsze, wymagał przedłożenia wraz z ofertą 

kosztorysu ofertowego i zestawienia tabelarycznego planowanego do 
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dostawy i instalacji sprzętu, po drugie zaś, określił treść i znaczenie 

przedmiotowych dokumentów.  

Powyższe ma rozstrzygające znaczenie. Zgodzić należy się z 

Zamawiającym, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z 

wynagrodzeniem ryczałtowym kosztorys ofertowy ma znaczenie 

pomocnicze, jednakże diametralnie odmiennie należy ocenić sytuację, w 

której Zamawiający przypisuje konkretną rolę określonym dokumentom i 

oczekuje, że przedstawiać będą określoną, minimalną treść, jak ma to 

miejsce w niniejszym stanie faktycznym. Z tych przyczyn powołane przez 

Odwołującego orzecznictwo Izby, jakkolwiek dotyczące wynagrodzenia 

kosztorysowego, należy uznać za adekwatne. 

Nie można pomijać, że Zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu 

ofertowego z podziałem na poszczególne obiekty budowlane, który 

zawiera przedmiar robót i kalkulację ceny metodą uproszczoną, 

wskazując jednocześnie, że rzeczony kosztorys służył będzie m.in. do 

ustalenia, czy parametry techniczne i jakościowe materiałów oferowanych 

przez wykonawcę odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, zawartym 

w dokumentacji i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

W tych okolicznościach nie sposób uznać, że dokument, który sporządził 

Przystępujący i przedłożył wraz z ofertą jako kosztorys ofertowy spełnia te 

wymagania. W istocie bowiem Przystępujący wyspecyfikował budowę 

poszczególnych obiektów budowlanych, podając cenę dla danego 

obiektu, pomijając przedmiar robót, w którym zawarte są poszczególne 

etapy robót budowlanych z podziałem na branże i opis konkretnych robót. 

Zamawiający nie miał zatem żadnych możliwości, aby na podstawie tak 

sporządzonego kosztorysu dokonać oceny zgodności oferowanego 

świadczenia z postawionymi wymogami. 
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Analogicznie należy ocenić tabelaryczne zestawienie oferowanego 

sprzętu. Jakkolwiek w kosztorysie ofertowym, sporządzonym przez 

Przystępującego wskazano na dostawę i instalację komputerów 

stacjonarnych i przenośnych, to wedle oświadczenia Odwołującego 

przedmiotowe zestawienie nie jest wyczerpujące, jeśli chodzi o przedmiot 

świadczenia, czemu Zamawiający skutecznie nie zaprzeczył. Nadto, z 

udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia należy wyprowadzić wniosek, że przynajmniej w 

przypadku oferowanych komputerów przedmiot świadczenia należy 

skonkretyzować, podając oferowany model i wskazując producenta 

sprzętu. Przedmiotowego obowiązku Przystępujący również nie 

udźwignął. 

Reasumując stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie znaczenie 

spornych dokumentów należy oceniać nie przez pryzmat ustalonego 

przez Zamawiającego wynagrodzenia, ale w świetle wymagań i znaczenia 

przypisanego im przez Zamawiającego. 

Skoro Zamawiający ustalił, że treść zobowiązania wykonawcy ma być 

opisana w konkretnym dokumencie w określony sposób, to brak 

spełnienia powyższego wymogu musi prowadzić do wniosku, że oferta 

treści wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie realizuje. 

Co więcej, jeśli Przystępujący nie przedstawił żądanych dokumentów w 

kształcie wymaganym przez Zamawiającego, to nie jest również możliwa 

ich ocena dla celów wskazanych przez Zamawiającego. Powyższe winno 

skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego i jednoznacznie świadczy 

o naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji. 

Jednocześnie, na marginesie zauważyć należy, że treść i zakres 

świadczenia wykonawcy musi wynikać z oferty i z tych przyczyn 
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jakiekolwiek uzupełnienia w tym zakresie nie są możliwe. Nie ma więc 

podstaw do zastosowania przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, stoją temu na 

przeszkodzie zarówno przepisy art. 84 ust. 1 Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp, jak 

również art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

W ocenie Izby, sporne dokumenty miały określać oferowany przedmiot 

zamówienia, zatem nie mieszczą się one w katalogu dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. Niezależnie od powyższego nie 

jest trafne stanowisko Zamawiającego, że ewentualny brak podstaw do 

żądania kosztorysu ofertowego w świetle powołanego przepisu, czyni 

żądanie bezprzedmiotowym. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd i z 

tym należy się zgodzić, że jeśli określone żądania, wymogi 

wyartykułowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 

zostały skutecznie zakwestionowane w toku środków ochrony prawnej, to 

co do zasady są wiążące dla wykonawców i składają się na treść 

ciążącego na nich obowiązku. 

Wyrok z dnia 21 lipca 2015 r., KIO 1455/15 

 

Czy nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia to treść 

oferty ? 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodność treści oferty z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy przede wszystkim 

ustalenia, czy treść złożonej oferty jest zgodna z treścią opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego treść specyfikacji. Treść oferty odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli odpowiada 
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wymogom merytorycznym określonym przez zamawiającego w 

specyfikacji. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczy wyłącznie niezgodności treści 

oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a contrario 

należy przyjąć, że nie może on stanowić podstawy odrzucenia oferty w 

razie niezgodności formy oferty z postanowieniami specyfikacji (zob. 

wyrok KIO/UZP 173/09).  

Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić 

tylko wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia jest niewątpliwa (zob. wyrok KIO/UZP 

97/09). Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp nie można odrzucić zatem 

oferty z powodów formalnych, błahych nie wpływających na treść złożonej 

oferty, a także gdy zamawiający ma możliwość poprawienia w ofercie 

omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty). 

W orzecznictwie pod pojęciem „treści oferty” należy zatem rozumieć 

zobowiązanie do spełnienia wymagań zamawiającego przede wszystkim 

co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów 

istotnych dla wykonania zamówienia (zob. wyroki KIO 2345/11, KIO/UZP 

663/09). Treść oferty to oferowany przedmiot zamówienia oraz jego 

wielkość lub zakres, a także sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

publicznego. 

W wyroku z dnia 6 maja 2016 r., KIO 620/16, Krajowa Izba Odwoławcza 

odniosła się do zagadnienia złożenia oferty bez podania nazwy 

producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający 

żądał podania nazwy producenta w ofercie. 
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Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zamawiający w różny 

sposób może ukształtować wymagania co do oferowanego przedmiotu 

zamówienia w złożonej ofercie, a „niezgodność treści oferty z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy oceniać z 

uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 Kodeksu 

cywilnego, czyli niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z 

oczekiwaniami Zamawiającego w odniesieniu do merytorycznego zakresu 

przedmiotu zamówienia. (…). Wykonawca składający ofertę niezgodną z 

wymaganiami Zamawiającego, musi brać pod uwagę konsekwencje jakie 

go spotkają, w szczególności odrzucenie oferty z postępowania.”. 

W postępowaniu, którego dotyczy wyrok z dnia 6 maja 2016 r., KIO 

620/16, zamawiający określił w sposób jednoznaczny, prosty i przejrzysty 

elementy jakie mają identyfikować ofertowane wyroby i żądał podania w 

formularzu oferty nazwy producenta oferowanego przedmiotu 

zamówienia. Odwołujący miał zatem świadomość tego, że należało podać 

producenta oferowanego asortymentu. 

Z uzasadnienia odrzucenia oferty wynika, że zamawiający odrzucił ofertę 

z powodu braku podania nazwy producenta. Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, że „Wymóg podania w formularzu asortymentowo - cenowym 

poza cenami również numeru katalogowego, producenta oraz nazwy nie 

stanowi wymagania wygórowanego.” 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „zgodnie z dokumentacją 

postępowania jedynie przepisanie wymagań przedmiotowych określonych 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie 

„Asortyment” jest niewystarczające z uwagi na konieczność 

zindywidualizowania oferty - oferowanych wyrobów przez podanie 

wymaganych przez Zamawiającego danych, a które to informacje 

stanowią o tym co dokładnie oferuje w postępowaniu wykonawca i które 
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to dane pozwalają w efekcie na identyfikację i co za tym idzie 

kontrolę/sprawdzenie zgodności oferowanego przedmiotu (określonego 

zindywidualizowanego za pomocą danych wymaganych przez 

Zamawiającego takich jak numer katalogowy, producent, nazwa) a 

wymaganiami przedmiotowymi Zamawiającego opisanymi w kolumnie 

asortyment formularza cenowo-asortymentowego.” 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że „(…) sama deklaracja 

realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia bez jego indywidualizacji, konkretyzacji - gdy ta 

indywidualizacja, tak jak w tym przypadku, wymagana jest przez 

Zamawiającego - jest niewystarczająca, co również wielokrotnie było 

przedmiotem orzecznictwa Izby. Inne rozumienie w zasadzie wypaczałoby 

sens zamówienia, którego celem jest uzyskanie oferty na konkretny 

produkt zgodny z wymaganiami Zamawiającego.” 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z argumentacją Odwołującego, że 

„wolą wykonawcy jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i odpowiadającej określonym w SWIZ wymaganiom”, 

jednakże podkreśliła, że „do złożenia oferty musi dojść i nie chodzi jedynie 

o fizyczne złożenie dokumentów stanowiących przygotowane przez 

Zamawiającego druki lecz chodzi o faktyczne zaoferowanie danego 

przedmiotu, wskazanie w oświadczeniu tego co oferuje wykonawca. 

Podanie danych identyfikujących dany oferowany przedmiot (zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego) stanowi złożenie oferty na ten przedmiot, w 

ten sposób oświadcza wykonawca co oferuje, jednocześnie oświadczając, 

że oferowany przedmiot zgodny jest parametrami określonymi przez 

Zamawiającego.” 

Ponieważ Odwołujący „nie zindywidualizował oferowanych wyrobów tym 

samym nie istnieje powiązanie pomiędzy złożonym na załączniku nr 2 do 
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SIWZ oświadczeniem a załączonym dokumentem zgłoszenia, bowiem nie 

istnieje jakikolwiek ciąg informacyjny, który powalałby na stwierdzenie, że 

dane dokumenty dotyczą złożonego oświadczenia.” Złożenie oferty bez 

podania nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli 

zamawiający żądał podania nazwy producenta w ofercie, skutkuje 

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

 

Niedopuszczalną zmianę treści oferty stanowi uzupełnienie 

kosztorysu ofertowego o ceny jednostkowe  

Zgodnie z regulacją art. 82 ust. 3 Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z 

treścią istotnych postanowień specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy 

na podstawie analizy i porównania treści tych dokumentów można uznać, 

iż istotne postanowienia zawarte w ofercie (w dokumentach na nią się 

składających) nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

odnosi się zaś do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez 

wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, 

w szczególności, co do zakresu, ilości, ceny, jakości, warunków realizacji i 

innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Niezgodność 

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

odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego 

realizacji w całości i zgodnie z istotnymi wymogami zamawiającego. 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że 

niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z 
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uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności 

oświadczenia woli - zobowiązania wykonawcy z wymaganiami 

zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu 

zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania 

zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający 

oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

(…)  

W ocenie Izby kosztorys ofertowy nie ma charakteru informacyjnego, 

służącego wyłącznie do zobrazowania sposobu wyliczenia ryczałtowej 

ceny całkowitej oferty. Kosztorys ofertowy wykonawcy w przedmiotowym 

postępowaniu - to wprost oferta. Ofertą nie musi być jedynie formularz 

ofertowy, ale także inne dokumenty znajdujące się w ofercie w jej 

szerokim znaczeniu, jako zestawie dokumentów, który zawiera kompletne 

oświadczenia wykonawcy obrazujące zaciągane przez niego 

zobowiązanie. Przykładowo, poza Formularzem ofertowym może się 

znajdować opis techniczny oferowanego urządzenia, gdzie nie spełnienie 

oznaczonych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Faktem jest, że 

zamawiający wymagał kosztorysu ofertowego podając w § 2 ust. 4 Wzoru 

umowy, że „Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie 

przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT.” Ceny jednostkowe miały więc wynikać z oferty, zatem musiały być 

zamieszczone w ofercie (kosztorysie ofertowym złożonym w 

wyznaczonym terminie składania ofert). 

Bez znaczenia pozostawało, że druk Formularza oferty nie wymieniał 

kosztorysu ofertowego, jako załącznika, gdyż spełnienie, bądź nie 

spełnienie wymogów formalnych - nie decyduje o treści oferty. Do rangi 

istotnych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a 
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zarazem istotnej treści oferty zamawiający ma prawo zaliczyć takie 

postanowienia, które stanowią oznaczone wymogi do wykazania w 

ofercie, przy pomocy, których zamawiający chce zrealizować swoje 

uzasadnione zamierzenia. Niewątpliwie takim postanowieniem istotnym 

jest cena całkowita, czy też ceny jednostkowe służące do rozliczeń stron 

w trakcie realizacji umowy.  

Bezspornie w części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

obejmującej kosztorys ofertowy, zamawiający wymagał podania wartości 

usługi netto (kwota ryczałtowa za 1 pomiar) oraz wartość usługi netto 

(kwota ryczałtowa za 1 punkt pomiarowy). 

Z powyższego wynika, że charakter ryczałtowy mają ceny jednostkowe: 

− za jeden pomiar oraz 

− za jeden punkt pomiarowy. 

Cena całkowita oferty, czy za daną część zamówienia - ma natomiast 

charakter kosztorysowy i wyliczana jest w oparciu o niezmienne 

ryczałtowe ceny jednostkowe za jeden pomiar i za jeden punkt pomiarowy 

oraz wskazaną przez zamawiającego w kosztorysie ilość pomiarów w 

danym punkcie i ilość punktów pomiarowych dla poszczególnych części 

zamówienia. Powyższy sposób ustalenia ceny oferty mieści się w pojęciu 

ceny kosztorysowej w rozumieniu art. 629 k.c. w związku z art. 14 Pzp, 

bowiem strony mają określić wynagrodzenie na podstawie zestawienia 

planowanych prac i przewidywanych kosztów (ryczałtowych cen 

jednostkowych zawierających wszystkie konieczne koszty prac). 

Wynagrodzenie całkowite w tym postępowaniu i za poszczególne części 

zamówienia nie ma charakteru ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 

k.c. w związku z art. 14 Pzp, zatem kosztorysowi ofertowemu nie można 
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przypisać jedynie funkcji informacyjnej - pomocniczej. Podane ryczałtowe 

ceny jednostkowe będą wykorzystywane do rozliczeń stron, gdyż w 

zaakceptowanym przez wykonawców wzorze umowy strony postanowiły, 

że płatność za wykonaną usługę nastąpi fakturami częściowymi oraz 

jedną fakturą końcową, wystawionymi za każdy wykonany i odebrany 

pomiar, zgodnie z terminarzem określonym w Opisie przedmiotu 

zamówienia. Ryczałtowe ceny jednostkowe służyć także miały do 

wyliczenia ewentualnych kar umownych za niezrealizowany zakres 

zamówienia. Ponadto, zamawiający zagwarantował sobie możliwość 

ograniczenia zakresu umowy bez jej aneksowania, a co za tym idzie 

zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy w takiej sytuacji. Do 

dokonywania powyższych rozliczeń niezbędna jest znajomość cen 

jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę. Do realizacji 

zamierzonych celów konieczne było zatem podanie przez wykonawców 

ryczałtowych cen jednostkowych przy złożeniu oferty, a więc przedłożenie 

wraz z ofertą kosztorysu ofertowego - określającego te ceny, jako że 

stanowiły one istotną treść oferty. Niezależnie, więc od wskazywanych 

niejednoznaczności postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w tym zakresie, stwierdzony brak w ofercie odwołującego 

dawał podstawy do oceny, że istotna treść tej oferty pozostaje niezgodna 

z treścią SIWZ w aspekcie przesłanek materialnych oferowanego 

świadczenia, gdyż dokumenty oferty nie obejmowały danych z 

oznaczeniem cen jednostkowych, za które wykonawca podejmuje się 

realizacji zamówienia. 

W przekonaniu Krajowej Izby Odwoławczej, stwierdzony brak ma 

charakter zasadniczy, niepodlegający konwalidacji w dopuszczalnych 

trybach art. 87 ust. 1 lub ust. 2 pkt 3 Pzp.  

Uzupełnienie kosztorysu ofertowego z oznaczeniem cen jednostkowych 

na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp - umożliwiającego wyjaśnianie treści 
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oferty, prowadziłoby do wytworzenia nowej treści oferty, po upływie 

wyznaczonego terminu, takiej której pierwotnie oferta ta nie zawierała. 

Kosztorys ofertowy nie kwalifikuje się do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 

3 Pzp, gdyż nie stanowi ani dokumentu podmiotowego ani 

przedmiotowego, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.  

Nie można też konwalidować treści oferty odwołującego w trybie art. 87 

ust. 2 pkt 3 Pzp, który stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Odwołujący nawet nie powoływał się na omyłkowy charakter nie 

załączenia kosztorysu ofertowego, uznając, że jego działania były 

uprawnione, gdyż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brakło 

wskazania o konieczności załączenia kosztorysu. 

Pominięcie ceny jednostkowej, gdy kosztorys ofertowy jest przedstawiany, 

jako wyliczenie wynagrodzenia kosztorysowego stanowi podstawę do 

uznania niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a zarazem podstawę do jej odrzucenia w oparciu 

o art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, w danym postępowaniu mimo braku 

zapisów o załączeniu kosztorysu ofertowego w dokumentacji oferty, 

całokształt postanowień SIWZ w sposób wyraźny oddaje wymogi 

zamawiającego - aby tego rodzaju dokument został złożony razem z 

Formularzem oferty. Zamawiający wprost używa określenia w części IV 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że ma to być kosztorys 

ofertowy, a więc kosztorys wykonawcy składany wraz z ofertą. Pozostali 

wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, złożyli 

kosztorysy wraz z Formularzem oferty. Zamawiający dokonywał 

weryfikacji tych kosztorysów, tak pod względem ich kompletność, jak i 
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poprawności matematycznej dokonanych wyliczeń. W warunkach 

przedmiotowego zamówienia kosztorys ofertowy zawierał więc na równi z 

Formularzem ofertowym - istotną treść oferty. 

Nie do przyjęcia była argumentacja odwołującego, że treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia umożliwiała złożenie kosztorysu 

ofertowego dopiero przy zawarciu umowy. Zamawiający określił 

dokumenty, które mają być złożone przy zawarciu umowy i nie wymienił 

tam kosztorysu ofertowego. Brak jest więc przesłanek, aby stwierdzony 

brak mógł być uzupełniony w dozwolonym ustawie Pzp trybie, ze względu 

na niejasne okoliczności, które przemawiałyby na korzyść wykonawcy. 

Odwołujący nie składał zapytań o wyjaśnienie nieprecyzyjnych 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o art. 

38 ust. 1 Pzp. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oraz w 

stanowisku prezentowanym na rozprawie przedstawił uzasadnienie dla 

wykazania, że sporny wymóg miał dla niego istotny walor merytoryczny. 

W tych okolicznościach Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko 

zamawiającego i przystępujących, że wobec braku podania cen 

jednostkowych, służących do faktycznych rozliczeń stron, brak ten wpływa 

na merytoryczną ocenę oferty odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza 

nie przychyliła się do argumentacji odwołującego, że w ustalonych 

warunkach zamówienia, wymóg podania jednostkowych cen ryczałtowych 

miał jedynie charakter informacyjny, i bez uchybienia istotnej treści oferty 

mógł być uzupełniony przy zawarciu umowy. 

Wyrok z dnia 17 marca 2015 r., KIO 437/15 
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W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie złożenie wraz z ofertą 

wycenionego przedmiaru robót budowlanych uniemożliwia ustalenie 

wynagrodzenia należnego wykonawcy i może spowodować 

odrzucenie oferty 

Odwołujący wskazał, że w ustawie Pzp brak jest definicji instytucji 

wynagrodzenia kosztorysowego. Jest ono zdefiniowane w art. 629-631 

kodeksu cywilnego. Jest to wynagrodzenie opierające się na 

przewidywaniach dotyczących zakresu prac oraz kosztów ich wykonania, 

które nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, stosownie do zmiany 

okoliczności wykonania umowy. 

W związku z powyższym sposób wynagrodzenia Wykonawcy w tym 

postępowaniu ustalony został na zasadzie ryczałtu, a żądany wyceniony 

przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, który dla 

Zamawiającego ma jedynie cel informacyjny i ma za zadanie 

zweryfikować poprawność kalkulacji ceny ofertowej. Zdaniem 

Odwołującego, przy wynagrodzeniu ryczałtowym brak dołączenia do 

oferty wymaganego kosztorysu (przedmiaru robót z wyceną) z reguły nie 

powinien skutkować odrzuceniem oferty. W doktrynie i orzecznictwie 

przyjmuje się, że jeśli kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym żądany 

był jedynie w celach pomocniczych i informacyjnych, oferty go nie 

zawierającej nie należy odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zamawiający bowiem żądają z reguły kosztorysów przy wynagrodzeniu 

ryczałtowym jako elementów pomocniczych niepodlegających ocenie, a 

służących jedynie np. jako materiał uwiarygodniający cenę ofertową. 

Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (m.in. 

wyrok z dnia 12 maja 2010 r., KIO 717/10, wyrok z dnia 18 sierpnia 2011 

r., KIO 1673/11, wyrok z dnia 16 marca 2010 r., KIO/UZP 139/10). 
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Zdaniem Odwołującego, kosztorys (wyceniony przedmiar robót) nie może 

podlegać uzupełnieniu wyłącznie w sytuacji określenia wynagrodzenia na 

podstawie kosztorysu (wynagrodzenie kosztorysowe). W takim przypadku 

byłby on częścią oferty i jego uzupełnienie w wypełnieniu wezwania w 

trybie art. 26 ust. 3 Pzp stanowiłoby niedozwoloną czynność uzupełnienia 

oferty po terminie na jej złożenie. W innym przypadku, jest to dokument 

podlegający uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 

Odwołujący podał, że w dziale IV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu), Zamawiający wskazał, że kompletna oferta zawiera: 

wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór - zał. Nr 1), oświadczenia i 

dokumenty określone w ust 1-5 niniejszego Rozdziału (zał. Nr 2-6), 

pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, kopia dowodu 

wniesienia wadium (...). Do oferty powinny być dołączone wszystkie 

dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokumenty mogą być przedstawione w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

Zdaniem Odwołującego, przedmiar robót jest dokumentem wymienionym 

w dziale IV pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinien 

podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, po uprzednim 

wezwaniu do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia oferty. 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  
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Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej oferta Odwołującego była niezgodna z postanowieniami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zobowiązującymi 

wykonawców do ustalenia ceny oferty na podstawie wycenionego 

przedmiaru robót i złożenia tego przedmiaru wraz z ofertą.  

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, nie sposób podzielić stanowiska 

Odwołującego, że przedłożenie wraz z ofertą kosztorysu miało znaczenie 

jedynie pomocnicze, a kosztorys nie kształtował treści oferty z uwagi na 

fakt, że Zamawiający ustalił wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Zgodzić należy się z Odwołującym, że istotą wynagrodzenia ryczałtowego 

jest określenie tego wynagrodzenia z góry, niezależnie od rzeczywiście 

wykonanego zakresu i kosztów robót. Rozliczenia stron w przypadku 

wynagrodzenia ryczałtowego nie opierają się na faktycznie wykonanych 

robotach i ich cenach jednostkowych. Należy jednak zauważyć, że 

wynagrodzenie określone w przedmiotowym postępowaniu nie posiada 

wskazanych wyżej cech ryczałtu, lecz jest typowym wynagrodzeniem 

kosztorysowym, przez które - zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego - 

należy rozumieć wynagrodzenie ustalone na podstawie planowanych prac 

i przewidywanych kosztów.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ma żadnych wątpliwości, że 

ustalone przez Zamawiającego wynagrodzenie miało charakter 

kosztorysowy. Świadczą o tym wprost postanowienia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w szczególności wzoru umowy, w 

którym w § 3 ust. 3 stwierdza się, że ostateczne rozliczenie za wykonane 

roboty nastąpi w oparciu o wyceniony przedmiar robót uwzględniający 



 
PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ODRZUCENIE OFERTY, JEŻELI JEJ TREŚĆ NIE ODPOWIADA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ 

 
 

 

 

 

 
Strona 37 z 44 

 

 

faktycznie wykonaną ilość jednostek obmiarowych oraz fakturę końcową 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych. Z powyższego wynika, że wysokość wynagrodzenia 

uzależniona będzie od faktycznie wykonanego zakresu robót, co jest 

sprzeczne z istotą ryczałtu. W żaden sposób nie zmienia tego fakt, że w 

umowie zostanie określone maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, 

które nie może zostać przekroczone, Zamawiający bowiem, jako 

jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek określenia 

wysokości zaciąganego zobowiązania, w granicach określonych w planie 

finansowym (art. 261 ustawy o finansach publicznych).  

Mimo określenia górnej granicy zobowiązania, jakie zaciągnie 

Zamawiający zawierając umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wynagrodzenie za jego wykonanie nie zostało określone z góry, lecz 

będzie wynagrodzeniem zmiennym, zależnym od robót faktycznie 

wykonanych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że tezy 

Odwołującego dotyczące charakteru wynagrodzenia ustalonego w 

niniejszym postępowaniu, nie mają oparcia w postanowieniach 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stoją z nimi w całkowitej 

sprzeczności. 

Zauważyć należy, że na podstawie oferty, do której nie załączono 

kosztorysu, niemożliwe byłoby - w świetle postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia - ustalenie wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. Zatem kosztorys ten stanowił istotny element oferty i 

kształtował jej treść, która nie mogła być uzupełniona ani zmieniona po 

upływie terminu składania ofert. Dokument ten określa treść oświadczenia 

woli wykonawcy, a nie jest - jak twierdził Odwołujący - jednym z 

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp. Nie mógł być też 

uzupełniony po upływie terminu składania ofert z inicjatywy wykonawcy. 
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W związku z tym czynność odrzucenia oferty Odwołującego była 

uzasadniona i nie naruszała wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy. 

Wobec niestwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, 

odwołanie podlegało oddaleniu. 

Wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., KIO 192/15 

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza się żądanie 

złożenia przez wykonawców kosztorysu ofertowego, w przypadku 

wynagrodzenia ryczałtowego 

W wyroku z dnia 27 stycznia 2014 r., KIO 50/14, Krajowa Izba 

Odwoławcza nie podzieliła poglądu odwołującego, że ustalenie 

wynagrodzenia ryczałtowego uniemożliwia zamawiającemu badanie 

kosztorysów ofertowych oraz zwróciła uwagę, że pogląd, iż „ustalenie 

wynagrodzenia ryczałtowego nie uniemożliwia zamawiającemu badania 

zgodności oferty z SIWZ na podstawie kosztorysów ofertowych, kształtuje 

się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (wyroki: z dnia 28 

czerwca 2010 r., KIO 1101/10, z dnia 10 lutego 2011 r., KIO 179/11, z 

dnia 16 listopada 2012 r., KIO 2392/12, KIO 2410/12, z dna 12 grudnia 

2012 r., KIO 2611/12, z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 67/13, KIO 70/13, 

KIO 72/13)”. 

W wyroku z dnia 17 marca 2015 r., KIO 420/15, Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego 

zamawiający miał prawo żądania sporządzenia i złożenia z ofertą 

kosztorysu ofertowego („Zamawiający podniósł sporządzenie kosztorysu 

ofertowego do rangi istotnego dla niego, obligatoryjnego elementu treści 

oferty. Zamawiający, niezależnie od wprowadzenia wynagrodzenia 

ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia, oczekiwał wyceny w 
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ramach ceny oferty wszystkich pozycji przedmiarów, które załączył w tym 

celu do SIWZ).” 

W wyroku z dnia 4 stycznia 2016 r., KIO 2702/15; KIO 2724/15, Krajowa 

Izba Odwoławcza uznała, że „zamawiający uprawniony był do żądania od 

wykonawców złożenia kosztorysu niezależnie od tego, że umówione 

przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem ryczałtowym. W 

opozycji do takiego żądania nie stoi bowiem żaden z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepis ustawy P.z.p. 

ani Kodeksu cywilnego. Podkreślić przy tym należy, że przytoczone wyżej 

postanowienia SIWZ wskazują, że kosztorys ofertowy dla części 

rozliczanej ryczałtowo nie miał jedynie charakteru informacyjnego, jak jest 

to zwykle przyjmowane przy tego typu rozliczeniu, lecz miał konkretne 

znaczenie dla realizacji zamówienia.” 

W wyroku z dnia 21 lipca 2015 r., KIO 1455/15, Krajowa Izba 

Odwoławcza zwróciła uwagę, że „jakkolwiek wynagrodzenie w 

przedmiotowym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, to Zamawiający 

po pierwsze, wymagał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego i 

zestawienia tabelarycznego planowanego do dostawy i instalacji sprzętu, 

po drugie zaś, określił treść i znaczenie przedmiotowych dokumentów. 

Powyższe ma rozstrzygające znaczenie. Zgodzić należy się z 

Zamawiającym, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z 

wynagrodzeniem ryczałtowym kosztorys ofertowy ma znaczenie 

pomocnicze, jednakże diametralnie odmiennie należy ocenić sytuację, w 

której Zamawiający przypisuje konkretną rolę określonym dokumentom i 

oczekuje, że przedstawiać będą określoną, minimalną treść, jak ma to 

miejsce w niniejszym stanie faktycznym. Z tych przyczyn powołane przez 

Odwołującego orzecznictwo Izby, jakkolwiek dotyczące wynagrodzenia 

kosztorysowego, należy uznać za adekwatne. Nie można pomijać, że 

Zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego z podziałem 
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na poszczególne obiekty budowlane, który zawiera przedmiar robót i 

kalkulację ceny metodą uproszczoną, wskazując jednocześnie, że 

rzeczony kosztorys służył będzie m.in. do ustalenia, czy parametry 

techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez wykonawcę 

odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, zawartym w dokumentacji i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.” 

 

Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza 

ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku 

poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po 

stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT 

stanowi podstawę odrzucenia oferty? 

Z treści przepisu art. 91 ust. 3a Pzp wynika, że o istnieniu obowiązku 

informacyjnego, którego niespełnienie można by oceniać, jako uchybienie 

po stronie wykonawcy, można mówić dopiero wtedy, gdy rzeczywiście 

złożona oferta wywołuje po stronie zamawiającego skutki podatkowe (a 

wykonawca o tym nie informuje, choć powinien). 

Ponadto z art. 91 ust. 3a Pzp wynika, że takiemu obowiązkowi 

informacyjnemu zawsze ma towarzyszyć obowiązek wskazania nazwy, 

rodzaju towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

zamawiającego. 

Obowiązek informacyjny wykonawców wynikający z przepisu art. 91 ust. 

3a Pzp konkretyzuje się w przypadku powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług. Informacja „negatywna” (o braku powstania po stronie 

zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT), nie musi być 

natomiast składana w sposób odrębny i wyraźny, a brak takiego 
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wyraźnego i odrębnego poinformowania, że u zamawiającego nie 

powstanie obowiązek podatkowy, nie powinien skutkować odrzuceniem 

oferty.  

Przepis art. 91 ust. 3a Pzp ma charakter jedynie informacyjno-pomocniczy 

i nie wpływa na ostateczne ukształtowanie obowiązku podatkowego. 

Zaniechanie wykonania lub niewłaściwe wykonanie obowiązku 

informacyjnego ciążącego na wykonawcy w stosunku do zamawiającego 

o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego nie stanowi zatem 

podstawy do odrzucenia oferty (zob. wyroki z dnia 17 września 2015 r., 

KIO 1966/15, 13 listopada 2015 r., KIO 2362/15 i dnia 20 listopada 2015 

r., KIO 2432/15). 

 

Dokumentem potwierdzającym parametry techniczne i spełnienie 

wymaganych norm jest certyfikat złożony do oferty, a błąd w 

tłumaczeniu nie może być podstawą odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu, iż treść oferty uznanej za 

najkorzystniejszą jest sprzeczna z treścią SIWZ, bowiem zaoferowany 

defibrylator nie spełnia wymogu wstrząsoodporności - min. 10 G wg IEC 

68-2-27/EN 60068-2-27, lub dopuszczonej przez zamawiającego normy 

MIL-STD-810F516.5. Do oferty przystępujący załączył na str. 65 

Świadectwo zgodności z próbami środowiskowymi dla ambulansów w 

wersji angielskojęzycznej z dnia 20.12.2011, a na str. 66 jego tłumaczenie 

na język polski. Dokument w wersji angielskojęzycznej w pkt 4 zawiera 

potwierdzenie spełnienia wymaganej przez zamawiającego normy, tj. EN 

60068-2-27.  
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Zgodnie z wymogami SIWZ, na potwierdzenie spełnienia wymaganego 

parametru technicznego, wykonawca winien do oferty dołączyć niezbędne 

materiały informacyjne (katalogi) jednoznacznie potwierdzające spełnienie 

wymagań zawartych w SIWZ. Zamawiający nie dookreślił jakiego rodzaju 

dokumenty winien przedłożyć wykonawca, istotne było aby dokumenty 

potwierdzały, iż wymagany parametr techniczny został spełniony. 

Przystępujący na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy złożył 

Certyfikat (Świadectwo zgodności z próbami środowiskowymi dla 

ambulansów - tytuł w wersji tłumaczonej na język polski). Certyfikat ten 

stanowi dowód potwierdzający spełnienie stwierdzonych w jego treści 

parametrów technicznych i wymaganych norm. Treść Certyfikatu w wersji 

angielskojęzycznej potwierdzała spełnienia wymaganej w SIWZ normy 

IEC 60068-2-27, natomiast dokument w tłumaczeniu na język polski 

zawierał błąd w postaci potwierdzenia spełnienia poprzedniej, wycofanej 

już wersji tej normy tj. IEC 60068-2-29,Ebci zastąpionej normą IEC 

60068-2-27.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, dokumentem potwierdzającym 

parametry techniczne i spełnienie wymaganych norm jest certyfikat 

złożony do oferty. Błąd w tłumaczeniu nie może być podstawą odrzucenia 

oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli z dokumentu wystawionego przez 

uprawniony podmiot, potwierdzonego stosownymi badaniami wynika 

spełnienie wymaganych przez zamawiającego cech.  

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zaistniała sytuacja nie stanowi 

zmiany treści oferty, ani niedozwolonych negocjacji w zakresie treści 

oferty. Oferta podlegała ocenie w wersji, jaka wpłynęła do 

zamawiającego, bez ingerencji w jej treść. Złożone certyfikaty 

potwierdzały spełnienie wszystkich wymaganych parametrów 

technicznych. Rozbieżność w parametrach technicznych dotyczyła 

tłumaczenia certyfikatu na język polski. W ocenie Krajowej Izby 
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Odwoławczej, zaistniała rozbieżność w tłumaczeniu powinna wzbudzić 

wątpliwości zamawiającego i nie powinna być pozostawione bez 

wyjaśnienia. Jednakże, w wyniku udowodnienia przez Przystępującego na 

rozprawie, iż oferowane defibrylatory spełniają wymaganą normy, poprzez 

złożenie kolejnego certyfikatu potwierdzającego jej spełnienie, zarzut 

należy uznać za niezasadny.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp poprzez 

zaniechanie wezwania przystępującego do uzupełnienia oświadczenia 

JEDZ w części II, A, w ramach którego przystępujący nie podał informacji 

w odniesieniu do której części składa ofertę, Krajowa Izba Odwoławcza 

podzieliła w tym zakresie stanowisko odwołującego, iż w powyższym 

zakresie oświadczenie JEDZ zawiera braki. Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała jednak, że oświadczenie JEDZ składane jest na okoliczność iż 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Przystępujący złożył ofertę w zakresie części drugiej, co 

jest jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”. W ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej, pomimo braku wypełnienia pkt II.A JEDZ możliwa była 

identyfikacja części zamówienia w ramach której wykonawca złożył ofertę, 

dlatego zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp pozostaje bez wpływu na 

wynik postępowania.  

Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r., KIO 655/18 
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Zawarte w opracowaniu teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby 

Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej 

dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

www.uzp.gov.pl 
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