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Celem każdego postępowania jest udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

wykona zamówienie należycie.  

Wykonanie zamówienia należycie to wykonanie zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W przypadku zamówienia na wykonanie robót budowlanych, wykonanie 

zamówienia należycie to wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz warunkami umowy o roboty budowlane. 

Celem zwrócenia się zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, jest ustalenie, czy za zaoferowaną cenę, koszt lub ich istotne części 

składowe, wykonawca wykona należycie zamówienie. 

Wykonawca dokonując obliczenia ceny oferty, musi uwzględnić opis przedmiotu 

zamówienia, w tym wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty oraz wielkość lub rozmiar zamówienia, a także warunki 

wykonania zamówienia określone w umowie oraz ceny rynkowe. 

Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej cena 

rażąco niska to cena nie pozwalająca na pokrycie kosztów zrealizowanego 

zamówienia. To samo należy zatem odnieść do istotnych części składowych 

ceny lub kosztu.  
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W wyroku z dnia 13 października 2017 r., KIO 1958/17, Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała, że „zaoferowane opusty dotyczące biletów lotniczych 

innych przewoźników oraz biletów kolejowych stanowią istotną okoliczność, 

która powinna być brana pod uwagę w kontekście badania rażąco niskiej ceny 

oferty, a w szczególności w odniesieniu do powstania po stronie Zamawiającego 

obowiązku wszczęcia procedury wyjaśniającej z art. 90 ust. 1 Pzp.” 

W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi 

przedmiot odrębnego postępowania, przepis art. 90 ust. 1 Pzp należy odnieść 

do danej części zamówienia. Jeżeli zamawiający przewidywał udzielenie 

zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, 

i przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnił wartość tych zamówień, przepis 

art. 90 ust. 1 Pzp należy odnieść tylko do zamówienia podstawowego.  

Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

Czynność badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny dotyczy wyłącznie ofert 

złożonych w terminie, które zostały poddane otwarciu w znaczeniu art. 86 Pzp. 

Oferty złożone po terminie nie podlegają badaniu, a tym samym zamawiający 

nie może ustalać „średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”, z 

uwzględnieniem ceny oferty złożonej lub cen ofert złożonych po upływie terminu 

składania ofert.  

„Podkreślić należy, że ustawodawca nakłada na wykonawcę w art. 90 ust. 1 w 

zw. z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek złożenia wyjaśnień, w tym dowodów 

potwierdzających realność zaoferowanej ceny lub jej istotnych części 

składowych. Wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 90 ust. 1 Pzp nie 

mogą ograniczyć się do ogólnych stwierdzeń o doświadczeniu, organizacji pracy 
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czy wykwalifikowanych pracownikach. Czynniki te winny zawsze znaleźć 

odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia i przedstawienia konkretniej, a 

zarazem wiarygodniej i rzetelnej analizy, potwierdzonej odpowiednimi 

dowodami, iż wykonawca ma możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy, 

doświadczenia, kardy w warunkach konkretnego postępowania przetargowego. 

Tylko bowiem w takiej sytuacji zamawiający będzie miał możliwość 

rzeczywistego zweryfikowania realności zaproponowanej ceny. Podkreślić 

należy, że wyeliminowanie z postępowania ofert zawierających rażąco niskie 

ceny jest istotne z uwagi na znaczną szkodliwość takich ofert, które mogą 

opierać się na nieracjonalnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub 

prawnym założeniach lub praktykach, co może w konsekwencji skutkować 

uchybienia na etapie realizacji zamówień. Oczywistym jest, że. rażąco niska 

cena uderza w uczciwych, działających zgodnie z przyjętymi praktykami 

rynkowymi wykonawców, którzy rzetelnie wycenili swoją ofertę. Oferta 

zawierająca rażąco niską cenę naraża równocześnie zamawiającego na ryzyko 

wykonania zamówienia na niższym niż wymagany poziom jakości, ponieważ 

wykonawca na etapie realizacji umowy, szukając oszczędności, próbuje działać 

niezgodnie z wytycznymi SIWZ. To zaś może również skutkować opóźnieniami 

w realizacji inwestycji, a niejednokrotnie koniecznością odstąpienia od umowy. Z 

powyższymi okolicznościami zamawiający borykają się na co dzień. Dlatego tak 

istotne, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej jest, aby wyjaśnienia składane 

przez wykonawców oraz dowody nie ograniczały się go generalnych stwierdzeń, 

niemających żadnego przełożenia na konkretnego postępowania 

przetargowego. To wykonawca obarczony jest ciężarem wykazania, iż oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 2 Pzp). Zamawiający zaś ze złożonych 

wyjaśnień winien mieć możliwość dokonania rzetelnej analizy przyjętych przez 

wykonawcę założeń finansowych związanych z realizacją zamówienia. 

Wykonawca powinien w treści złożonych wyjaśnień udowodnić zamawiającemu, 

że w realiach konkretnego postępowania przetargowego, mając na uwadze 
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indywidualne uwarunkowania wykonawcy, które muszą zostać wykazane, 

możliwe jest obniżenie kosztów realizacji zamówienia. Bez takiej analizy, 

wyjaśnienia wykonawcy pozostają wyłącznie nic nieznaczącymi ogólnikowymi 

zapewnieniami o chęci realizacji zamówienia na najwyższym poziomie”1 (wyrok 

z dnia 15 kwietnia 2019 r., KIO 522/19). 

Jak wielokrotnie podkreślała w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza 

oraz sądy powszechne (por. np. wyroki: z dnia 31 maja 2016 r., KIO 820/16, z 

dnia 17 lipca 2017 r., KIO 1323/17, z dnia 15 kwietnia 2016 r., KIO 464/16), 

stawianie zarzutu rażąco niskiej ceny i żądanie odrzucenia oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdy wykonawcy nie byli jeszcze wzywani do składania 

wyjaśnień i dowodów, byłoby działaniem przedwczesnym.  

Zamawiający nie może zatem odrzucić oferty wykonawcy jako rażąco niskiej bez 

przeprowadzenia procedury z art. 90 ust. 1 Pzp - nie może bowiem zakładać, że 

w wyniku wyjaśnień wykonawcy zamawiający nie uzna tej ceny za skalkulowaną 

prawidłowo. Wniosek o zaoferowaniu rażąco niskiej ceny może być wywiedziony 

dopiero po wyczerpaniu procedury jej wyjaśnienia. 

„Należy również zwrócić uwagę, że ocena rażąco niskiej ceny nie może 

doprowadzić do wyeliminowania podmiotu, który przy użyciu reguł konkurencji, 

racjonalnej kalkulacji ekonomicznej i gospodarczej jest w stanie zaoferować 

znacznie tańszą usługę od konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2018 

r., sygn. KIO 2440/18). Konieczne jest zatem zachowanie należytej ostrożności 

przy ocenie czy rzeczywiście w danym postępowaniu zamawiający ma z nią do 

czynienia. Argument ten jest bowiem często nadużywany przez 

konkurencyjnych wykonawców, którzy wszelkimi środkami dążą do 

wyeliminowania oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (z 

taką właśnie sytuacją mamy do czynienia, zdaniem Przystępującego, w 
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niniejszym postępowaniu). Ich celem są przy tym własne korzyści, a nie dobro 

danego postępowania - dlatego też ich twierdzenia należy traktować z 

odpowiednią ostrożnością i krytycyzmem. Często też może być dla nich trudne 

do zrozumienia, że inny podmiot jest w stanie wykonać dane zamówienie na 

korzystniejszych dla zamawiającego warunkach. Należy jednak pamiętać, że 

celem postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej dla zamawiającego, 

czyli oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, lub która najlepiej spełnia 

kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo oferty z 

najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. 

Ważne jest zatem aby w toku oceny czy dana oferta zawiera rażąco niską cenę, 

czy też dany oferent jest w stanie wykonać zamówienie znacznie taniej niż 

konkurencja, nie popełnić błędu polegającego na wyeliminowaniu rzeczywiście 

najlepszego wykonawcy.”2 

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 Pzp uprawnienie jak i obowiązek 

zamawiającego do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny aktualizuje się także w przypadku, gdy istotne części składowe ceny lub 

kosztu oferty wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

W wyroku z dnia 18 stycznia 2019 r., KIO 2678/18, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że pojęcie „istotności” części składowej ceny lub kosztu „należy 
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interpretować również poprzez odniesienie się do „istotności” części przedmiotu 

zamówienia, przynależnej danej części składowej ceny lub kosztu. Jeżeli 

określone prace w ramach realizacji zamówienia mają dla zamawiającego 

istotne znaczenie, to powinien on mieć prawo zbadania czy za prace te 

wykonawca oferuje cenę, która nie została przez niego rażąco zaniżona. 

Wskazując ponownie na unormowanie zawarte w art. 90 ust. 1 Pzp należy 

podkreślić, iż jest tam mowa o wątpliwościach zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Nie chodzi jedynie o 

wątpliwości co do tego, czy zamówienie lub jego część w ogóle zostanie przez 

wykonawcę zrealizowana, ale także o wątpliwości co do tego, czy realizacja 

zamówienia lub jego części (za daną cenę) będzie należyta.” 

Istotnymi częściami składowymi ceny lub kosztu w rozumieniu art. 90 ust. 1 Pzp 

będą te części składowe ceny lub kosztu, które ze względu na ich wartość, a 

także wielkość lub rozmiar, a tym samym znaczący udział w całości zamówienia, 

mają wpływ na wykonanie zamówienia.  

Za istotną część składową zaoferowanej ceny lub kosztu należy uznać m.in. 

koszty pracy. Z dniem 1 września 2016 r. ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o 

zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 1265, z póź. zm.) zmieniła brzmienie art. 90 ust. pkt 1 Pzp w 

ten sposób, że wykonawca, udzielając wyjaśnień dotyczących kosztów pracy, 

nie może przyjąć, że wartość kosztów pracy, którą przyjęto do ustalenia ceny, 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847). 

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Szczególnym czynnikiem, który 

należy wyróżnić obok kosztów pracy ze względu na możliwą wzajemną relację, 
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jest pomoc publiczna. Zamawiający mogą dla przykładu uzyskiwać 

dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 

poz. 721, z późn. zm.). W tym kontekście ważne jest podkreślenie, że 

wykonawca może uzasadnić niskie koszty pracy pomocą publiczną, która 

została mu przyznaną, a nie zamiarem ubiegania się o taką pomoc. Jedynie w 

takim przypadku możliwe jest bowiem definitywne ustalenie udziału wykonawcy 

w ponoszeniu kosztów wynagrodzenia pracowników, względem których 

przyznawane jest dofinansowanie, a informacja ta jest niezbędna dla 

zamawiającego w procesie oceny czy cena lub koszt są rażąco niskie”3.  

 

Sformułowanie „budzą wątpliwości” wskazuje na wrażenie zamawiającego 

charakteryzujące się dużym stopniem subiektywności. Przepisy Pzp w tym 

zakresie nie wskazują żadnych przesłanek uzasadniających konieczność 

wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Zamawiający może powziąć 

wątpliwości w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy 

udzielaniu tego rodzaju usług, znajomość cen obowiązujących na rynku, ceny 

innych ofert złożonych w postępowaniu itp.  

                                                 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji
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Pierwsza z przesłanek stanowiących podstawę zwrócenia się zamawiającego do 

wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym dowodów, w zakresie zaoferowanej 

ceny oferty zaistnieć musi wespół z drugą przesłanką, tj. zaoferowana cena 

musi budzić wątpliwości zamawiającego tzn. że zamówienie nie zostanie 

wykonane zgodnie z przedmiotem tego zamówienia wskazanym w SIWZ, że 

zamówienie nie zostanie wykonane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa jak również, że zamówienie nie zostanie wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki zawodowej np. przy użyciu odpowiednich nakładów 

sprzętowych, osobowych, czasowych z zachowaniem określonych standardów 

(zob. wyrok z dnia 27 lutego 2017 r., KIO 293/17). 

W wyroku z dnia 31 maja 2016 r., KIO 820/16, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że zwroty „„Wydaje się” czy „budzi wątpliwości zamawiającego” 

są pojęciami nieostrymi i należy uznać, że celowo zostały te pojęcia 

wprowadzone przez ustawodawcę, by dać zamawiającym szerokie możliwości 

działania, z których winni korzystać w uzasadnionych sytuacjach, dla 

zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz w celu wyboru 

wykonawcy, który za zaoferowaną cenę rzeczywiście może wykonać 

zamówienie w sposób zgodny z oczekiwaniami i wymogami zamawiającego. 

Jednocześnie należy wskazać, że przepis art. 90 ust. 1 Pzp. nie może być 

odczytywany jedynie jako uprawnienie zamawiającego, nie podlegające kontroli.  

Przeciwnie, norma prawna zawarta w tym przepisie przewiduje obowiązek 

przeprowadzenia procedury wyjaśniającej, a tym samym zaniechanie tego 

obowiązku - gdy okoliczności sprawy wskazują o istnieniu uzasadnionych 

podstaw do zastosowania art. 90 ust. 1 Pzp - może być podnoszone w ramach 

środków ochrony prawnej. Należy przy tym dodać, że przepis ten stanowi, że 

„zamawiający zwraca się” o udzielenie wyjaśnień i złożenie dowodów, a nie, że 

„zamawiający może zwrócić się”.  
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Ponadto, obowiązek przeprowadzenia procedury wyjaśniającej - gdy zachodzą 

do tego ustawowe przesłanki - wpisuje się w podstawową zasadę z art. 7 ust. 1 

Pzp, w postaci zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 3 Pzp, zamówienie udziela się 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Również z tego przepisu 

można wyprowadzić obowiązek żądania od wykonawcy udowodnienia realności 

swojej ceny, gdy jej wysokość budzi uzasadnione wątpliwości”. 

W wyroku z dnia 24 listopada 2017 r., KIO 2373/17, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła natomiast uwagę, że „Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, 

niemniej punktem odniesienia winien być przedmiot zamówienia. Zatem należy 

przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna 

w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Nie wystarczy więc, aby cena 

zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Istotne, aby była to cena taka, że 

przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby 

nieopłacalne. Musi to być cena rażąco niska w stosunku do konkretnego 

przedmiotu zamówienia, uwzględniającego specyfikę rynku, w tym przypadku 

specyfikę świadczenia usług telefonii komórkowej”. 

 

Jeżeli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o 
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udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia.  

Ze względu na użycie przez ustawodawcę w spójnika „lub” wyrażenie to musi 

być traktowane jako alternatywa nierozłączna, a więc wystarczy, aby zaszła 

jedna z tych przesłanek, żeby zamawiający był obowiązany zwrócić się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

 

Na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty 

jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie 

z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 

ust. 1 Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia. 

Do „okoliczności oczywistych” należy zaliczyć sytuację, gdy jeden z 

wykonawców zaoferował cenę na tyle wysoką i niewystępującą w realiach 

rynkowych, że gdyby zamawiający uwzględnił cenę tego wykonawcy ustalając 

średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert, cena każdej pozostałej 

oferty byłaby niższa o co najmniej 30% od tej średniej. 

Do „okoliczności oczywistych” należy zaliczyć również sytuację, gdy wskutek 

zawyżenia wartości zamówienia, cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 
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30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i 

usług. 

Na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 2 Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty 

jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, 

które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen 

rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

Celem art. 90 ust. 1a pkt 2 Pzp jest ustalenie, czy cena złożonej oferty 

uwzględnia okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, i których 

osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia, działając z należytą 

starannością, nie mogła przewidzieć, w szczególności istotne zmiany cen 

rynkowych. 

 

Wezwanie nie może być ogólnikowe.  

Zamawiający powinien wskazać elementy oferty, które mają zostać przez 

wykonawcę wyjaśnione i dowiedzione. Takie działanie wynika z art. 90 ust. 1 

Pzp, który wymaga, aby zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

Trudno bowiem oczekiwać od wykonawcy składania wyjaśnień i przedstawiania 

dowodów, w sytuacji, gdy zamawiający w wezwaniu nie wskazał elementów 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, które wydają się rażąco niskie w 



PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   KOMENTARZE PRAKTYCZNE 
 

 

 

 

 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Wezwanie nie może być ogólnikowe zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający 

dysponuje kosztorysem ofertowym, a nie tylko samym formularzem cenowym. 

Jeżeli zamawiający w wezwaniu nie wskaże, o jakie konkretnie elementy ceny 

lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, chodzi, wykonawca ma prawo 

dokonać wyjaśnienia w zakresie elementów wybranych przez siebie i które sam 

uważa za istotne. W takim przypadku zarzut, iż wykonawca nie udzielił 

wyjaśnień, będzie nieuzasadniony.  

Z art. 90 ust. 3 Pzp wynika, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca będzie w 

stanie wywiązać się z tego obowiązku, gdy zamawiający w wezwaniu wskaże, 

jakie elementy ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, podlegają 

wyjaśnieniu. Brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień dotyczących 

ceny nie skutkuje odrzuceniem oferty jedynie w sytuacji, gdy z ich treści można 

wyczytać takie informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny 

(zob. wyrok z dnia 2 kwietnia 2015 r., KIO 547/15).  

 

Warunkiem wezwania wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp jest powzięcie 

przez zamawiającego w toku badania ofert wątpliwości co do realności 

zaoferowanej ceny, kosztu lub istotnej części składowej.  
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Odmiennie natomiast sytuacja przedstawia się na gruncie art. 90 ust. 1a Pzp, 

którego zaniechanie zastosowania przez zamawiającego, w przypadku 

wystąpienia określonych w nim przesłanek, może stanowić podstawę do 

formułowania zarzutu.  

Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich 

istotnych części składowych, powinny być konkretne, wyczerpujące i 

rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów. To na wykonawcy bowiem ciąży 

obowiązek wykazania, jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie 

ceny oferty oraz w jakim stopniu dzięki tym czynnikom cena oferty została 

obniżona (wyrok z dnia 2 lutego 2016 r., KIO 66/16). 

W wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r., KIO 2712/12, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że „celem złożenia wyjaśnień jest umożliwienie zamawiającemu 

zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny, a nie 

złożenie ogólnego zapewnienia, że wykonawca wykona zamówienie za 

oszacowaną przez siebie cenę. (...) z tego powodu powinny być wyczerpujące, 

konkretne i przekonujące, ujawniające najważniejsze składniki cenotwórcze, jak 

przykładowo koszt pracowników, zaangażowania odpowiedniego sprzętu, czy 

wreszcie marżę wykonawcy. W przeciwnym wypadku wyjaśnienia będą miały 

jedynie charakter iluzorycznych i nie będą stanowiły wyjaśnienia elementów 

oferty, mających wpływ na wysokość cen”.  

Nie jest zatem wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień 

odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny. Zdawkowe i ogólne wyjaśnienia wykonawcy nie 

potwierdzają, że zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 

nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienia 
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wykonawcy powinny być wyczerpujące, mieć charakter skonkretyzowanych 

informacji odnoszących się do sytuacji wykonawcy, do konkretnych elementów 

kalkulacyjnych, które miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.  

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa złożenie wyjaśnień, które 

nie rozpraszają wątpliwości zamawiającego, co do rynkowego charakteru ceny 

oferty, zrównane jest w skutkach z niezłożeniem wyjaśnień i powoduje 

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp 

(zob. wyrok z dnia 13 października 2014 r., KIO 2031/14). 

Wyjaśnienia muszą być też poparte dowodami, co jasno i wyraźnie wynika z art. 

90 ust. 1 Pzp oraz z wezwania wystosowanego przez zamawiającego. W razie 

przedłożenia przez wykonawcę ogólnikowych wyjaśnień nie popartych 

dowodami, w należy uznać, iż wykonawca ten żądanych wyjaśnień nie złożył i 

tym samym nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny, a zatem jego oferta 

podlega odrzuceniu w oparciu o art. 90 ust. 3 Pzp.  

Wyjaśnienia dotyczące elementów oferty, które miały wpływ na kalkulację ceny, 

powinny wskazywać i omawiać przynajmniej podstawowe elementy cenotwórcze 

(zob. wyrok z dnia 8 sierpnia 2011 r., KIO 1587/11). 

Wykonawca może w wyjaśnieniach podać również inne, niż żądał zamawiający, 

obiektywne czynniki oraz złożyć inne, niż żądał zamawiający, dowody mające 

wpływ na zaoferowaną cenę lub koszt, lub ich istotne części składowe.  

Zamawiający powinien wyznaczyć termin złożenia wyjaśnień i dowodów, który 

obiektywnie umożliwi wykonawcy wykonanie obowiązku zgodnie z żądaniem 

zamawiającego. Termin ten powinien być rozsądny i realny, czyli taki, aby w 

toku normalnych czynności wykonawca mógł przygotować wyjaśnienia, a 

następnie przekazać je we właściwej formie, treści i terminie do zamawiającego 

(zob. uchwałę z dnia 18 maja 2017 r., KIO/KD 18/17). 
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Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepis art. 

89 ust. 1 pkt 4 Pzp obejmuje również sytuację określoną w art. 90 ust. 3 Pzp, 

gdy wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Sytuacja prawna wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego 

do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, w przedmiocie rażąco niskiej ceny, w 

ogóle ich nie złożył oraz wykonawcy, który złożył wyjaśnienia wraz z dowodami 

ogólnikowe, jest taka sama. W obu bowiem przypadkach oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu (zob. wyrok z dnia 19 maja 2016 r., KIO 722/16). 

W przypadku art. 90 ust. 3 Pzp chodzi o złożenie wyjaśnień, które w sposób 

niebudzący wątpliwości pozwalają na ocenę, czy zaoferowana cena lub koszt, 

lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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Przepis art. 90 ust. 1 Pzp nie zawiera ograniczenia co do jednokrotnego 

wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Zgodnie jednak z jednolitą linią orzeczniczą przyjmuje się, że biorąc pod uwagę, 

iż wezwanie kierowane jest do profesjonalnego uczestnika obrotu 

gospodarczego, wobec którego stosowany jest miernik podwyższonej 

staranności (art. 355 § 2 k.c.), a także mając na uwadze zasady równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 Pzp), wezwanie w 

przedmiocie rażąco niskiej ceny należy, co do zasady, kierować do wykonawcy 

jednokrotnie.  

Zamawiający może wezwać ponownie do złożenia wyjaśnień tylko tego 

wykonawcę, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który, 

uchylając się od udzielenia szczegółowych informacji i przedstawienia dowodów, 

złożył wyjaśnienia w sposób zdawkowy i ogólnikowy.  

Powtórne wezwanie jest zatem możliwe, jeśli złożone wyjaśnienia rodzą u 

zamawiającego kolejne wątpliwości, na przykład gdy treść wyjaśnień jest 

niejasna dla zamawiającego i oczekuje on doprecyzowania niektórych 

zagadnień.  

Kolejne wezwania do wyjaśnienia tego samego zakresu informacji, przy 

niestarannej postawie wykonawcy, uznać należy za dokonywane z naruszeniem 

art. 90 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Innymi słowy, brak rzetelności i 

staranności po stronie wykonawcy nie może uzasadniać kierowania do niego 

kolejnych wezwań w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.  

W wyroku z dnia 24 listopada 2017 r., KIO 2380/17, Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, że „nie jest rolą zamawiającego przejęcie od wykonawcy inicjatywy w 
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wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny i kierowanie wezwań „do skutku”. Kolejne 

wezwania do wyjaśnienia tego samego zakresu informacji, przy niestarannej 

postawie wykonawcy, uznać należy za dokonywane z naruszeniem art. 90 ust. 1 

i 2 Pzp  w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Innymi słowy, brak rzetelności i staranności po 

stronie wykonawcy nie może uzasadniać kierowania do niego kolejnych wezwań 

w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Z powyższego płynie jednoznaczny wniosek, że 

wykonawca, który nie sprosta obowiązkowi wyrażonemu w art. 90 ust. 2 Pzp 

musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w postaci odrzucenia jego 

oferty.” 

W wyroku z dnia 13 października 2014 r., KIO 2025/14, Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała natomiast, że „Zamawiający nie może wzywać jednak 

wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych 

twierdzeń podanych wcześniej. Powyższe prowadzi bowiem do naruszenia 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez 

sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć. W 

orzecznictwie wskazuje się, że ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w 

zakresie rażąco niskiej ceny może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył 

pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który uchyla się od udzielenia 

szczegółowych informacji i przedstawia wyjaśnienia w sposób zdawkowy i 

ogólnikowy”.  

W wyroku z dnia 3 lutego 2016 r., KIO 77/16, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że przepis art. 90 ust. 1 Pzp „pozwala zamawiającemu na 

skierowanie do wykonawcy wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących kalkulacji ceny, jednak w sytuacji, gdy wykonawca złożył rzetelne, 

szczegółowe wyjaśnienia poparte dowodami, ale jakieś elementy tych wyjaśnień 

budzą jego wątpliwości, czy wymagają doprecyzowania. Jest to prawo 

zamawiającego, a nie jego obowiązek. Uprawnienie to nie może jednak 

prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców w 
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postępowaniu, do czego mogłoby dojść, gdyby zamawiający zwracając się 

powtórnie o wyjaśnienia sugerował wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien 

ostatecznie złożyć. Mając na uwadze dyspozycję art. 90 ust. 3 Pzp, zgodnie z 

którą w sytuacji, gdy wykonawca wezwany przez zamawiającego do złożenia 

wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny nie 

złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w sytuacji, gdy wykonawca nie dołożył 

należytej staranności przy składaniu wyjaśnień, nie dostarczył też 

zamawiającemu dowodów potwierdzających realność zaoferowanej ceny, brak 

jest podstaw do nakładania na zamawiającego obowiązku ponownego wzywania 

wykonawcy do składania wyjaśnień w tym zakresie. 

Obowiązek wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień zachodzi również w 

sytuacji, gdy sam zamawiający nie poinformował wykonawcy, jakie elementy 

oferty budzą jego wątpliwości co do ewentualnego rażącego zaniżenia oferty, a 

wezwanie miało ogólny charakter (zob. wyrok z dnia 16 października 2017 r. 

KIO 2030/17). 

 

Co do zasady rażąco niska cena odnosi się co do całości wynagrodzenia, 

niemniej jednak w pewnych przypadkach przepisy ustawy Pzp mogą się odnosić 

w zakresie rażąco niskiej ceny również w odniesieniu do istotnej części 

składowej ceny (zob. art. 90 ust. 1 Pzp). W szczególności dotyczy tu sytuacji, 

gdy mamy do czynienia z istotnym elementem zamówienia.  
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W celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający 

może zatem badać ceny jednostkowe, które mogą mieć również cechy 

samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych świadczeń składających się 

na złożone zamówienie.  

W wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 r., KIO 1734/12, Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, że ceny jednostkowe mogą mieć cechy samodzielnych cen za 

wykonanie poszczególnych dostaw składających się na złożone zamówienie i 

być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danego 

elementu dostawy. Stanowisko wyrażone w wyroku KIO 1734/12 zostało 

podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 15 listopada 

2012 r., V Ga 106/12, niepubl. 

W wyroku z dnia 24 września 2014 r., KIO 1844/14, Krajowa Izba Odwoławcza 

uznała, że „zaoferowane przez odwołującego ceny jednostkowe mogły budzić 

uzasadnione wątpliwości zamawiającego i zasadnie stały się podstawą do 

wezwania odwołującego do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na 

cenę”.  

Za prawidłowy Krajowa Izba Odwoławcza uznała sposób, w jaki zamawiający 

dokonał wezwania. Zamawiający w wezwaniu w sposób niebudzący wątpliwości 

wskazał wykonawcy, w jakim zakresie oczekuje wyjaśnień i jakie elementy 

powinna zawierać przedstawiona kalkulacja. W wyjaśnieniach wykonawca 

(odwołujący) nie wykazał realności zaoferowanych cen jednostkowych 

kwestionowanych przez zamawiającego, a wskazane przez niego w 

wyjaśnieniach okoliczności nie uzasadniają określenia cen na poziomie 1,05 zł.  

Wyjaśnienia złożone przez odwołującego w żaden sposób nie uzasadniały 

wyceny wykonania 1 km pasa płużenia, 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu 
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w trakcie płużenia, 1 km pasa posypywania mieszanką chlorku sodu z chlorkiem 

wapnia w trakcie płużenia czy 1 km pasa posypywania kruszywem na jedynie 

1,05 zł.  

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przyjęcie, że możliwe jest wykonanie tych 

usług za cenę określoną przez odwołującego byłoby sprzeczne z zasadami 

doświadczenia życiowego. Na nierealność oferowanych cen wskazuje wycena 1 

km pasa posypywania chlorkiem sodu w trakcie płużenia na 1,05 zł, podczas 

gdy 1 km pasa posypywania chlorkiem sodu bez płużenia odwołujący wycenił na 

949,49 zł.  

W wyroku z dnia 12 marca 2013 r., KIO 437/13, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła natomiast uwagę, że „W orzecznictwie i doktrynie mających za 

przedmiot kwestie związane z pojęciem rażąco niskiej ceny podkreśla się, iż 

ceną rażąco niską jest cena nierealistyczna, a więc taka, która prowadzi do 

zachwiania ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron stosunku 

zobowiązaniowego.  

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dokonana przez Zamawiającego ocena 

złożonych wyjaśnień była prawidłowa. Nie sposób bowiem założyć, iż 

jednostkowa cena nie pozwalająca nawet na pokrycie kosztów paliwa, przy 

wielu dodatkowych i koniecznych elementów wchodzących w zakres 

świadczenia (materiały, czynności dezynfekcji, koszty stałe) nie może zostać 

uznana za rażąco niską”. 
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Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający zawiadamia 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję Europejską o odrzuceniu 

ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z 

powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w 

rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego 

zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

W zawiadomieniu o dokonaniu czynności odrzucenia oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 Pzp, zamawiający podaje uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 
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Należy zauważyć, że przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 

2016 r. „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

jednocześnie zawiadamiał wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze 

najkorzystniejszej oferty (…)”. Natomiast po wejściu w życie nowelizacji z dnia 

22 czerwca 2016r. „Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty (…)”. 

W wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r., KIO 1040/17, Krajowa Izba Odwoławcza 

odnosząc się do rozumienia art. 92 ust. 1 Pzp po wejściu w życie nowelizacji z 

dnia 22 czerwca 2016r. stwierdziła, że „ustawodawca odrębnie wypowiada się o 

wyborze oferty najkorzystniejszej (pkt 1), wykluczeniach (pkt 2), odrzuceniach 

(pkt 3), zaś w świetle nowelizacji Zamawiający nie ma już obowiązku 

jednoczesnego informowania o tych czynnościach.  

Zatem znacznie częściej Zamawiający będzie odrzucał oferty czy wykluczał 

wykonawców zanim wybierze ofertę najkorzystniejszą. Analizując zmianę 

powyższego przepisu, zwrócić należy uwagę na usunięcie w art. 92 ust. 1 Pzp 

słowa „jednocześnie”. Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu stanowił 

implementację tzw. dyrektywy odwoławczej i zawierał w sobie skumulowany 

obowiązek informacyjny mający zapewnić efektywność środków ochrony 

prawnej (możliwość zaskarżenia wszystkich czynności związanych z badaniem, 

oceną i wyborem oferty na skutek ujętego tam skumulowanego obowiązku 

informacyjnego).” 

Jeżeli w trybie przetargu nieograniczonego czynność odrzucenia oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp będzie znacznie rozłożona w czasie, 

zamawiający może zawiadomić niezwłocznie wszystkich wykonawców odrębnie 

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  
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Jeżeli czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty są 

dokonywane w czasie zbliżonym, zamawiający może zawiadomić niezwłocznie 

wszystkich wykonawców jednocześnie o dokonaniu tych czynności (zob. wyrok 

KIO z dnia 26 października 2016 r., KIO 1909/16 i postanowienia KIO z dnia 16 

listopada 2016 r., KIO 2084/16, z dnia 9 stycznia 2017 r., KIO 2478/16, z dnia 13 

kwietnia 2017 r., KIO 677/17, z dnia 23 maja 2017 r.). 
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1. Celem zwrócenia się zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, jest ustalenie, czy za zaoferowaną cenę, koszt lub ich 

istotne części składowe, wykonawca wykona należycie zamówienie. 

2. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

3. Cena rażąco niska to cena nie pozwalająca na pokrycie kosztów 

zrealizowanego zamówienia. To samo należy odnieść do istotnych części 

składowych ceny, w tym cen jednostkowych, lub kosztu. 

4. Istotnymi częściami składowymi ceny lub kosztu w rozumieniu art. 90 ust. 1 

Pzp będą te części składowe ceny lub kosztu, które ze względu na ich 

wartość, a także wielkość lub rozmiar, a tym samym znaczący udział w 

całości zamówienia, mają wpływ na wykonanie zamówienia.  

5. Do „okoliczności oczywistych” należy zaliczyć sytuację, gdy jeden z 

wykonawców zaoferował cenę na tyle wysoką i niewystępującą w realiach 

rynkowych, że gdyby zamawiający uwzględnił cenę tego wykonawcy 
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ustalając średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert, cena 

każdej pozostałej oferty byłaby niższa o co najmniej 30% od tej średniej. 

6. Do „okoliczności oczywistych” należy zaliczyć również sytuację, gdy 

wskutek zawyżenia wartości zamówienia, cena całkowita oferty jest niższa 

o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług. 

7. Zamawiający może wezwać ponownie do złożenia wyjaśnień tylko tego 

wykonawcę, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, 

który, uchylając się od udzielenia szczegółowych informacji i 

przedstawienia dowodów, złożył wyjaśnienia w sposób zdawkowy i 

ogólnikowy. Powtórne wezwanie jest zatem możliwe, jeśli złożone 

wyjaśnienia rodzą u zamawiającego kolejne wątpliwości, na przykład gdy 

treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego i oczekuje on 

doprecyzowania niektórych zagadnień.  

8. Obowiązek wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień zachodzi 

również w sytuacji, gdy sam zamawiający nie poinformował wykonawcy, 

jakie elementy oferty budzą jego wątpliwości co do ewentualnego rażącego 

zaniżenia oferty, a wezwanie miało ogólny charakter. 

9. Zaoferowane przez wykonawcę ceny jednostkowe mogą budzić 

uzasadnione wątpliwości zamawiającego i być podstawą do wezwania 

wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

10. Jeżeli czynność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

będzie znacznie rozłożona w czasie, zamawiający może zawiadomić 

niezwłocznie wszystkich wykonawców odrębnie o wykonawcach, których 

oferty zostały odrzucone.  
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11. Jeżeli czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty są 

dokonywane w czasie zbliżonym, zamawiający może zawiadomić 

niezwłocznie wszystkich wykonawców jednocześnie o dokonaniu tych 

czynności. 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.nsa.gov.pl/
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/
http://www.sn.pl/

