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AUTOR KOMENTARZY 

JÓZEF EDMUND NOWICKI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
orzeczeń NSA lub WSA z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej na stronie 
internetowej www.nsa.gov.pl, orzeczeń SA z bazy Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych dostępnej na 
stronie internetowej www.orzeczenia.ms.gov.pl, a orzeczeń Sądu Najwyższego z bazy orzeczeń dostępnej na 
stronie internetowej www.sn.pl 
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http://www.sn.pl/
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MUSISZ o tym wiedzieć 

Wszczęcie postępowania 

 

W trybach przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z 

ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego 

zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej.  

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, po jego 

zamieszczeniu w BZP.  

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza 

się w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, po 

jego opublikowaniu w DUUEE (nie może to nastąpić przed publikacją ogłoszenia o 

zamówieniu w DUUE albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia 

przez UPUE).  

Wszczęciem postępowania nie będzie zatem zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu 

w BZP, przekazanie ogłoszenia UPUE, ani opublikowanie ogłoszenia w DUUE.  

Wszczęciem postępowania musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia o 

zamówieniu w BZP (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) lub opublikowaniem 

ogłoszenia w DUUE (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp).  

Celem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej jest umożliwienie dostępu do ogłoszenia każdemu 
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zainteresowanemu treścią ogłoszenia, a nie tylko zainteresowanym ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia.  

W postępowaniu o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zamawiający może 

zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 

oraz na stronie internetowej dopiero po jego opublikowaniu w DUUE.  

W wyroku z dnia 17 sierpnia 2016 r., KIO 1439/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „za 

datę wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego należy uznać datę 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, co bezpośrednio wynika z brzmienia 

art. 40 ust. 1 ustawy Pzp. pogląd taki został , dotyczącego postępowań prowadzonych w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z którym: Zamawiający wszczyna 

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 

internetowej”. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że taki też pogląd został 

wyrażony także w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 616/10, wyroku z 

dnia z dnia 1 kwietnia 2009 r., KIO/UZP 343/09. 

W uchwale z dnia 18 września 2013 r., KIO/KU 85/13, zwrócono uwagę, że „O dacie 

wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przesądza przepis art. 40 

ust. 1 ustawy Pzp stanowiący, że zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając 

ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na 

stronie internetowej. Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ma to 

znaczenie w przedmiocie wszczęcia postępowania, że ogłoszenie o zamówieniu nie może 

być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na 

stronie internetowej, przed dniem jego przekazania wskazanemu Urzędowi (art. 40 ust. 3 i 

ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp.)”. 

Ogłoszenie o zamówieniu musi mieć charakter publiczny, co wynika z brzmienia art. 39 

ust. 1 ustawy Pzp („Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w 

odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy”).  
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Publikacja ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz 

na stronie internetowej ma na celu zachowanie zasad jawności postępowania, równego 

traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji. 

Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego to takie miejsce, do którego 

mają niczym nieograniczony dostęp wszyscy zainteresowani. Nie będzie nim miejsce, do 

którego dostęp jest ograniczony obowiązkiem uzyskania specjalnych zezwoleń (np. 

przepustki) lub ramami czasowymi wynikającymi ze specyfiki pracy zamawiającego.  

Miejscem publicznie dostępnym nie będzie zatem miejsce w budynku stanowiącym 

własność zamawiającego, w którym jednak nie znajduje się jego siedziba.  

W przypadku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu wewnątrz budynku, w którym 

znajduje się siedziba zamawiającego, umiejscowienie ogłoszenia nie powinno naruszać 

jego publicznego charakteru i powinno zapewniać niczym nieutrudniony dostęp do 

informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu.  

W opinii „Publikowanie ogłoszeń w siedzibie zamawiającego poprzez zastosowanie 

elektronicznej tablicy informacyjnej (ekranu sterowanego dotykiem)”1 Urząd 

Zamówień Publicznych uznał, że przepisy art. 40 ust. 1, art. 12a ust. 3, art. 92 ust. 2, art. 115 

ust. 1 „realizowane są przez zamawiających z reguły poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia/zmian w jego treści/informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w siedzibie 

zamawiającego na tzw. tablicy ogłoszeń, nie przekreśla to możliwości zamieszczenia ich 

w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie zamawiającego w inny sposób, np. poprzez 

upublicznienie ogłoszenia/zmian w jego treści/informacji o wyborze za pośrednictwem 

ogólnie dostępnej elektronicznej tablicy informacyjnej (ekranu sterowanego dotykiem), 

oznaczonej jako miejsce publikacji ogłoszeń i innych informacji o czynnościach 

podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez danego zamawiającego. Jeżeli zatem przyjęty przez 

zamawiającego sposób zamieszczenia ww. informacji w jego siedzibie nie będzie 

prowadził do ograniczeń w zakresie dostępu do nich dla wszystkich zainteresowanych, a 

 
1 Zob. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-

publicznego/publikowanie-ogloszen-w-siedzibie-zamawiajacego-poprzez-zastosowanie-

elektronicznej-tablicy-informacyjnej-ekranu-sterowanego-dotykiem (dostęp w dniu 17 marca 

2020 r.). 

urn:internet:https%3A%2F%2Fwww%2Euzp%2Egov%2Epl%2Fbaza%2Dwiedzy%2Finterpretacja%2Dprzepisow%2Fopinie%2Ddotyczace%2Dustawy%2Dpzp%2Fprzygotowanie%2C%2Dwszczecie%2Di%2Dprzebieg%2Dpostepowania%2Do%2Dudzielenie%2Dzamowienia%2Dpublicznego%2Fpublikowanie%2Dogloszen%2Dw%2Dsiedzibie%2Dzamawiajacego%2Dpoprzez%2Dzastosowanie%2Delektronicznej%2Dtablicy%2Dinformacyjnej%2Dekranu%2Dsterowanego%2Ddotykiem?created=automat%5Flinkowanie:2018%2D03%2D23
urn:internet:https%3A%2F%2Fwww%2Euzp%2Egov%2Epl%2Fbaza%2Dwiedzy%2Finterpretacja%2Dprzepisow%2Fopinie%2Ddotyczace%2Dustawy%2Dpzp%2Fprzygotowanie%2C%2Dwszczecie%2Di%2Dprzebieg%2Dpostepowania%2Do%2Dudzielenie%2Dzamowienia%2Dpublicznego%2Fpublikowanie%2Dogloszen%2Dw%2Dsiedzibie%2Dzamawiajacego%2Dpoprzez%2Dzastosowanie%2Delektronicznej%2Dtablicy%2Dinformacyjnej%2Dekranu%2Dsterowanego%2Ddotykiem?created=automat%5Flinkowanie:2018%2D03%2D23
urn:internet:https%3A%2F%2Fwww%2Euzp%2Egov%2Epl%2Fbaza%2Dwiedzy%2Finterpretacja%2Dprzepisow%2Fopinie%2Ddotyczace%2Dustawy%2Dpzp%2Fprzygotowanie%2C%2Dwszczecie%2Di%2Dprzebieg%2Dpostepowania%2Do%2Dudzielenie%2Dzamowienia%2Dpublicznego%2Fpublikowanie%2Dogloszen%2Dw%2Dsiedzibie%2Dzamawiajacego%2Dpoprzez%2Dzastosowanie%2Delektronicznej%2Dtablicy%2Dinformacyjnej%2Dekranu%2Dsterowanego%2Ddotykiem?created=automat%5Flinkowanie:2018%2D03%2D23
urn:internet:https%3A%2F%2Fwww%2Euzp%2Egov%2Epl%2Fbaza%2Dwiedzy%2Finterpretacja%2Dprzepisow%2Fopinie%2Ddotyczace%2Dustawy%2Dpzp%2Fprzygotowanie%2C%2Dwszczecie%2Di%2Dprzebieg%2Dpostepowania%2Do%2Dudzielenie%2Dzamowienia%2Dpublicznego%2Fpublikowanie%2Dogloszen%2Dw%2Dsiedzibie%2Dzamawiajacego%2Dpoprzez%2Dzastosowanie%2Delektronicznej%2Dtablicy%2Dinformacyjnej%2Dekranu%2Dsterowanego%2Ddotykiem?created=automat%5Flinkowanie:2018%2D03%2D23
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w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego znajdzie się również 

czytelna informacja o miejscu publikacji informacji, o których mowa m.in. w przepisach 

art. 40 ust. 1, 12a ust. 3, 92 ust. 2, czy 115 ust. 1 ustawy Pzp na sterowanej elektronicznie 

tablicy informacyjnej, można uznać go za spełniający warunek zamieszczenia „w miejscu 

publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego”.  

Istotne jest więc, aby elektroniczna tablica informacyjna umożliwiająca publikację 

ogłoszenia/zmian jego treści/informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej przez 

zamawiającego oraz przeglądanie ww. informacji przez zainteresowane osoby, spełniała 

przesłankę nielimitowanej dostępności (brak opłat za korzystanie, czy haseł), 

umożliwiając swobodne przeglądanie informacji zamieszczonych przez danego 

zamawiającego. Powinna ona również znajdować się w siedzibie zamawiającego - w 

specjalnie wydzielonym do tego, w sposób jasny i czytelny oznaczonym - miejscu, do 

którego nieskrępowany dostęp ma każda osoba niebędąca pracownikiem 

zamawiającego, i która wyrazi wolę zapoznania się z treścią ogłoszeń/zmian w ich 

treści/innych informacji o czynnościach podejmowanych przez zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Ponadto powinna być również zapewniona czysto techniczna możliwość zapoznania się 

z treścią ww. informacji w sposób nielimitowany, ciągły i bezpośredni poprzez dostęp do 

pełnej ich treści za pomocą prostej i jasnej instrukcji korzystania z ekranu dotykowego 

umożliwiającego zapoznanie się z ogłoszeniami/zmianami do nich w wersji 

elektronicznej. Jeżeli zatem sposób publikacji informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1, 

12a ust. 3, 92 ust. 2, 115 ust. 1 ustawy Pzp za pośrednictwem elektronicznej tablicy 

informacyjnej umieszczonej w siedzibie zamawiającego odpowiada powyżej opisanym 

warunkom, należy uznać go za zgodny z przepisami ustawy - Prawo zamówień 

publicznych”. 
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Zamieszczenie ogłoszeń przed upływem 48 godzin od potwierdzenia 
otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej2 

Zgodnie z art. 11 ust. 7d ustawy Pzp zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w art. 11 

ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w DUUE, 

oraz ogłoszeń, o których mowa w art. 11 ust. 7c ustawy Pzp, nie może nastąpić przed ich 

publikacją w DUUE albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia 

przez UPUE. 

Jak wynika z uchwały z dnia 17 lipca 2017 r., KIO/KU 31/17 przepis art. 11 ust. 7d ustawy Pzp 

stanowi implementację do prawa krajowego przepisu art. 72 ust. 1 dyrektywy 

2014/25/UE. Stanowi on, że ogłoszeń, o których mowa w art. 67-70, oraz informacji w nich 

zawartych nie można publikować na poziomie krajowym przed publikacją na mocy art. 71 

dyrektywy 2014/25/UE. Niemniej jednak publikacja na poziomie krajowym może tak czy 

inaczej mieć miejsce, gdy podmioty zamawiające nie zostały powiadomione o publikacji 

w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia zgodnie z art. 7 dyrektywy 

2014/25/UE. 

Jak wskazano w wyroku TS UE z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Sabine von 

Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land NordrheinWestfalen, Zb.Orz. 1984, str. 1891, pkt 

26 (w skrócie von Colson), sąd krajowy stosując prawo krajowe jest obowiązany do 

wykładni tego prawa w świetle brzmienia i celu dyrektywy. Z kolei z wyroku TS UE z dnia 

13 listopada 1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing SA przeciwko La Comercial 

Internacional de Alimentacion SA, Zb.Orz 1990, str. I-4135, pkt 8 wynika, że wykładnia 

prounijna prawa krajowego powinna sięgać tak daleko, jak to jest możliwe (ang. so far 

as possible). Ponadto, jak wynika z orzecznictwa TS UE, rezultatem wykładni prawa 

krajowego zgodnej z dyrektywami (w przeciwieństwie do reguł wykładni opartej na 

zasadzie bezpośredniego działania prawa unijnego) może być nałożenie na jednostkę 

obowiązków, które nie wynikały uprzednio z prawa krajowego (poza prawem karnym) 

(por. A. Wróbel, Sądowa wykładnia prawa państwa członkowskiego UE zgodnie z 

dyrektywami WE/UE). 

 
2 Informator Urzędu Zamówień Publicznych, lipiec-wrzesień 2017 r., str. 45 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/35566/Informator-nr-3_2017.pdf 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/35566/Informator-nr-3_2017.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/35566/Informator-nr-3_2017.pdf
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Brzmienie i cel przepisu art. 72 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE są jednoznaczne. Celem tym 

jest zapewnienie pierwszeństwa publikacji ogłoszeń na poziomie unijnym. 

Powyższe ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia poszanowania zasady równego 

traktowania wykonawców, również na poziomie całej Unii. Skutek ten nie zostałby 

zapewniony, gdyby na poziomie krajowym treść ogłoszenia była publikowana wcześniej 

niż w oficjalnym unijnym publikatorze. Nie ulega także wątpliwości, że art. 72 dyrektywy 

2014/25/UE dotyczy wszystkich ogłoszeń krajowych, o czym świadczy nie tylko jego 

brzmienie ale i tytuł przepisu „publikacja na poziomie krajowym”. 

Chcąc zatem zapewnić osiągnięcie celu i brzmienia art. 72 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE 

należy wykładać przepis art. 11 ust. 7d ustawy Pzp w ten sposób, że zakaz publikacji 

ogłoszeń przed dniem publikacji ich w DUUE (lub upływem 48 godzin od potwierdzenia 

otrzymania ogłoszenia) dotyczy wszystkich bez wyjątku ogłoszeń publikowanych na 

poziomie krajowym, zarówno ogłoszeń dobrowolnych jak i ogłoszeń obowiązkowych, w 

tym ogłoszeń z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Wszczęcie postępowania w pozostałych trybach udzielania zamówień 
publicznych 

W trybie zamówienia z wolnej ręki wszczęcie postępowania następuje wraz z 

przekazaniem zaproszenia do negocjacji wykonawcy zaproszonemu do negocjacji z 

informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron 

postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy (art. 68 ust. 1 

ustawy Pzp). 

Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. art. 68 ust. 1 ustawy Pzp w 

przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 1a oraz 2, a 

także zamówień, o których mowa w ust. 3 ustawy Pzp. 

W trybie zapytania o cenę zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o 

cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach 

prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem 
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zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej 

niż 5, przesyłając jednocześnie wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający 

specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 71 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający wszczyna postępowanie przekazując 

wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji (art. 63 ust. 1 ustawy 

Pzp), które musi zawierać informacje, o których mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

Ponadto, zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej 

konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter 

zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie 

mniejsza niż 2. Tylko w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty 

w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym. 

 

MUSISZ o tym wiedzieć 

Jak zawiadamiać o wyborze najkorzystniejszej oferty? 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

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

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie tylko udostępnienie 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej (zob. art. 92 ust. 2 

ustawy Pzp). 
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Należy zauważyć, że przepis art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczy zawiadomienia 

wykonawców o już dokonanej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a nie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp komisja przetargowa przedstawia kierownikowi 

zamawiającego, propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

Propozycja wyboru oferty powinna zawierać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

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

łączną punktację oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Decyzja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej 

oferty, a także o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia to czynności 

zastrzeżone dla kierownika zamawiającego. Wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, 

wyboru najkorzystniejszej oferty, a także unieważnienia postępowania dokonuje zatem 

kierownik zamawiającego. Na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp kierownik 

zamawiającego może natomiast powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla 

niego czynności, pracownikom zamawiającego. 

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, zamawiający jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie wszystkich wykonawców o 

wyborze najkorzystniejszej oferty oraz upublicznić informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, udostępniając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, na stronie internetowej. 

Czynność zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jest zatem czynnością 

dokonywaną po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający może zawiadomić 

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem operatora 
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pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. przy użyciu poczty elektronicznej). 

Przepisy ustawy Pzp nie wymagają natomiast, by zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty podpisał kierownik zamawiającego. 

Sama czynność poinformowania wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty nie jest bowiem czynnością zastrzeżoną dla kierownika zamawiającego. Na 

podstawie art. 21 ust. 3 Pzp kierownik zamawiającego określając organizację, skład, tryb 

pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, może powierzyć 

sporządzenie, podpisanie i przesłanie informacji (zawiadomienia) o już dokonanym 

wyborze najkorzystniejszej oferty, każdemu członkowi komisji przetargowej. 

Analogicznie postępuje się w przypadkach przedstawienia kierownikowi zamawiającego 

propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, a także wystąpienia z wnioskiem 

o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawiadomienia 

wykonawców o wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Przepis art. 92 ust. 1a ustawy Pzp wymaga, aby w przypadkach, o których mowa w art. 24 

ust. 8 Pzp, informacja o wyborze oferty zawierała wyjaśnienie powodów, dla których 

dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest również obowiązany 

udostępnić na stronie internetowej nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 

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

a także uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty, udostępnia się na stronie 

internetowej. 

Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający może nie ujawniać m. in. informacji, 

o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z 

ważnym interesem publicznym. 
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Na zamawiającym ciąży obowiązek wskazania, o jaki interes publiczny chodzi oraz 

wykazania, że jest on na tyle ważny, że informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp 

nie mogą być ujawnione. Orzecznictwo wskazuje, że interes publiczny nie może zawężać 

się do interesu zamawiającego, a tym bardziej do jeszcze niepewnego interesu 

zamawiającego (zob. wyrok z dnia 20 lutego 2013 r., KIO 256/13). 

Oznacza to, że w każdym indywidualnym przypadku zamawiający ma obowiązek 

wskazać, o jaki interes publiczny chodzi, i udowodnić, że jest on na tyle ważny i znaczący, 

że zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

Na stronie internetowej nie udostępnia się informacji o wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni, a także informacji  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 

ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), dokonała zmiany treści przepisu art. 92 

ust. 1 Pzp 

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

do rozumienia art. 92 ust. 1 ustawy Pzp po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 

r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

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 art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę na 

usunięcie w tym przepisie słowa „jednocześnie”. 

Przepis art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu stanowił implementację 

tzw. dyrektywy odwoławczej i zawierał w sobie skumulowany obowiązek informacyjny 

mający zapewnić efektywność środków ochrony prawnej (możliwość zaskarżenia 
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wszystkich czynności związanych z badaniem, oceną i wyborem oferty na skutek ujętego 

tam skumulowanego obowiązku informacyjnego).” 

Jeżeli w trybie przetargu nieograniczonego czynności wykluczenia z postępowania, 

odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty będą znacznie rozłożone w czasie, 

zamawiający może zawiadomić niezwłocznie wszystkich wykonawców odrębnie o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz 

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

Jeżeli czynności wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty i wyboru 

najkorzystniejszej oferty będą dokonywane w czasie zbliżonym, zamawiający może 

zawiadomić niezwłocznie wszystkich wykonawców jednocześnie o dokonaniu tych 

czynności (tak w wyrokach: z dnia 26 października 2016 r., KIO 1909/16 i postanowienia 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., KIO 953/17). 

Zgodnie z art. 92 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp, informacja, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni musi zawierać 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające. Elementem uzasadnienia faktycznego 

czynności wykluczenia musi być przedstawienie przez zamawiającego powodów 

negatywnej oceny dowodów złożonych przez wykonawcę w ramach tzw. instytucji 

samooczyszczenia. Procedura samooczyszczenia (z ang. self-cleaning) polega na tym, 

że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy na podstawie na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający obowiązany jest 

umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które 

gwarantują jego rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zaś 

zamawiającego do zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania. Z regulacji 

tych wynika zatem de facto dodatkowa przesłanka wykluczenia wykonawcy, jaką jest 

umożliwienie wykonawcy przedstawienia dowodów na samooczyszczenie. 

W przypadku przesyłania zawiadomień faxem, na zamawiającym i wykonawcy ciąży 

obowiązek zabezpieczenia u siebie prawidłowego działania faksu (zob. wyrok z dnia 12 

czerwca 2015 r., KIO 1098/15). Dla ważności przesłania zawiadomienia faxem dla 

wykonawcy nie ma żadnego znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy miało to 
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miejsce w dniach wolnych od pracy. Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby 

przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym 

do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Nie jest również uzasadnione 

stanowisko, że o skuteczności przesłania informacji faxem możemy mówić tylko wtedy, 

kiedy nastąpi potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przesłanego faxem przez 

adresata pisma.  

Rozumowanie, że skoro nie potwierdził, to nie otrzymał jest błędne. Brak potwierdzenia 

nie może stanowić o skuteczności doręczenia pisma. Odmienna interpretacja mogłaby 

sparaliżować pracę zamawiającego w sytuacji ignorowania przez wykonawców jego 

prośby o potwierdzanie otrzymania korespondencji. Zamawiający nie może ponosić 

skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych w siedzibie 

odwołującego, czy innego wykonawcy. 

Osoba składająca oświadczenie woli za pomocą faksu otrzymuje wydruk kontrolny, z 

którego wynika, że oświadczenie zostało wysłane z jej aparatu nadawczego oraz 

odebrane przez aparat odbiorcy. Wydruk ten stwarza jednocześnie domniemanie 

prawne, że oświadczenie doszło do adresata w sposób pozwalający adresatowi 

zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy, zgodnie z art. 61 k.c. Wydruk ten jest 

dowodem dojścia oświadczenia woli do adresata, chyba, że adresat wykaże środkami 

przewidzianymi w przepisach prawa (postępowania cywilnego), że przykładowo z 

powodu zakłóceń pracy jego faxu nastąpiło takie zniekształcenie przesłanego 

oświadczenia, że stało się ono niezrozumiałe dla adresata. 

W takim przypadku nie można uznać, że oświadczenie woli wysłane za pomocą faksu 

doszło do adresata w znaczeniu przyjętym w art. 61 k.c. W innych sytuacjach 

oświadczenie woli wysłane i odebrane za pomocą telefaksu należy uważać za złożone z 

chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią (z chwilą odbioru faksu przez 

aparat adresata). 

Niedochowanie staranności w sprawdzeniu folderu spam nie może być ocenione, jako 

brak realnej możliwości zapoznania się z oświadczeniem woli, znajdującym się w folderze 

spam.  
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Z punktu widzenia skuteczności oświadczenia woli nieistotne jest również to, czy i kiedy 

adresat zapoznał się z jego treścią. Wystarczające jest, że oświadczenie woli doszło do 

niego w sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia. 

W świetle art. 61 § 2 k.c. dla skutecznego złożenia oświadczenia woli wyrażonego w 

postaci elektronicznej miarodajna jest chwila, w której „wprowadzono je do środka 

komunikacji elektronicznej. Chociaż nie wynika to wprost z komentowanego przepisu, to 

z jego kontekstu należy wyprowadzić wniosek, że chodzi tu o środek komunikacji 

elektronicznej należący do adresata lub kontrolowany przez niego. 

Nawet gdyby przyjąć, że wiadomość została automatycznie zakwalifikowana, jako 

spam, to nie zasługuje na aprobatę stanowisko, że wykonawca lub zamawiający nie miał 

rzeczywistej możliwości zapoznania się z jego treścią, ponieważ istnieje realna możliwość 

zapoznania się z treścią wiadomości umieszczonej w folderze spam. Ponadto, sięgnięcie 

do folderu spam nie wymaga podjęcia jakiś nadzwyczajnych, niestandardowych 

czynności, a filtr antyspamowy jest jedynie narzędziem służącym do zarządzania pocztą 

elektroniczną i wolą użytkownika jest, czy będzie wykorzystywany w konfiguracji 

standardowej (ustawienia globalne), zaproponowanej przez producenta, czy wedle 

indywidualnych ustawień (ustawienia danego konta). 

 

MUSISZ o tym wiedzieć 

Powołanie komisji przetargowej  

 

Problematyka komisji przetargowej została uregulowana w art. 19 - 21, art. 67 ust. 4 oraz 

art. 138b ustawy Pzp. Przepisy dotyczące komisji przetargowej mają zastosowanie do 

wszystkich trybów udzielania zamówień, a nie tylko do trybów przetargu 

nieograniczonego i ograniczonego, jak sugerowałaby jej nazwa („komisja przetargowa”). 

Komisję przetargową powołuje oraz dokonuje zmian w jej składzie kierownik 

zamawiającego (osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem 

pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego). Uprawnienie kierownika 
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zamawiającego do powołania komisji przetargowej oraz dokonywania zmian w jej 

składzie wynika z art. 21 ust. 1 ustawy Pzp. 

Kierownik zamawiającego określa również organizację, skład, tryb pracy oraz zakres 

obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej 

działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności 

oraz przejrzystości jej prac (art. 21 ust. 3 ustawy Pzp). 

Powołanie komisji przetargowej, dokonywanie zmian w jej składzie oraz określanie 

organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej 

są czynnościami zastrzeżonymi dla kierownika zamawiającego. Na podstawie art. 18 ust. 

2 zdanie drugie ustawy Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie 

wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w art. 14 - 27 ustawy Pzp, 

w tym również powołanie komisji przetargowej, dokonywanie zmian w jej składzie oraz 

określanie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji 

przetargowej pracownikowi zamawiającego. 

Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do 

przeprowadzenia określonych postępowań (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp). 

Skład komisji przetargowej, datę jej powołania oraz dokument, na podstawie którego 

powołano komisję przetargową (np. decyzja, zarządzenie, uchwała) zamawiający 

zamieszcza w protokole postępowania o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp kierownik zamawiającego jest 

obowiązany powołać komisję wyłącznie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 19 ust. 1 ustawy Pzp). W takim przypadku kierownik zamawiającego nie 

ma obowiązku powołania komisji do dokonania czynności związanych z przygotowaniem 

postępowania. Przepisy ustawy Pzp nie wskazują terminu powołania komisji 

przetargowej.  

Jeżeli komisję przetargową powołuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, powołanie komisji przetargowej musi nastąpić najpóźniej przed 

dokonaniem pierwszej czynności związanej z przeprowadzeniem postępowania. 
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Analogicznie w przypadku powołania komisji przetargowej do przygotowania 

postępowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Pzp kierownik zamawiającego może także 

powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych, niż ocena spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz  badanie 

i ocena ofert, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności 

związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dzień, w którym komisja przetargowa kończy prace powinien wskazywać dokument 

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

przetargowej (zob. art. 21 ust. 3 ustawy Pzp). 

Nie można zgodzić się z wyrażanym w praktyce stanowiskiem, że prace komisji 

przetargowej kończą się z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku 

zamówienia z wolnej ręki w chwili wynegocjowania warunków umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Kierownik zamawiającego może również powierzyć członkowi 

komisji przetargowej dokonanie czynności po zakończeniu postępowania (np. 

zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). 

Jeżeli prace komisji przetargowej zakończyły się z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w pkt 25 w protokole 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego za dzień zakończenia prac komisji 

przetargowej należy wpisać datę zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

 

Kiedy można odstąpić od powołania komisji przetargowej 

Kierownik zamawiającego może odstąpić od powołania komisji przetargowej: 

1) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 
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2) udzielając zamówienia sektorowego (art. 138b ust. 1 ustawy Pzp); w takim 

przypadku kierownik zamawiającego będzie jednak obowiązany określić sposób 

prowadzenia postępowania zapewniający sprawność udzielania zamówień, 

indywidualizację odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz 

przejrzystość prac (art. 138b ust. 2 ustawy Pzp); 

3) w przypadku udzielania zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub 

roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 

przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych 

przepisów; 

4) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 

jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie 

działalności twórczej lub artystycznej; 

5) jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 ustawy Pzp, w którym 

nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 

autora wybranej pracy konkursowej; 

6) w przypadku udzielania zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są dostawy lub usługi, które mogą być świadczone tylko przez 

jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze: 

dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do 

sieci kanalizacyjnej, dostawy gazu z sieci gazowej, dostawy ciepła z sieci 

ciepłowniczej, usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła 

lub paliw gazowych; 

7) jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 

natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów 

określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia - w celu ograniczenia 

skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 
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8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych 

warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, 

postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 

9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub gdy dokonuje zakupu 

świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i 

świadectw pochodzenia z kogeneracji na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

O czym komisja przetargowa może decydować? 

Komisja przetargowa nie ma mocy decyzyjnej.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym 

kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny 

ofert. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp komisja przetargowa przedstawia kierownikowi 

zamawiającego m.in. propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz 

wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ponieważ za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik 

zamawiającego, on też zatwierdza propozycje komisji dotyczące m. in. wykluczenia 

wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnienia 

postępowania. 

Zatwierdzenie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty, a wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia to czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego. Jeżeli kierownik 
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zamawiającego powierzy pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności 

pracownikowi zamawiającemu, propozycje komisji przetargowej zatwierdza ten 

pracownik. 

 

Jak kierownik zamawiającego powinien powołać komisje przetargową? 

Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy Pzp kierownik zamawiającego jest obowiązany 

określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji 

przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji 

odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. 

Indywidualizacja odpowiedzialności polega na przypisaniu konkretnych czynności 

poszczególnym członkom komisji. 

Indywidualizacja odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności oraz 

przejrzystość jej prac jest konieczna ze względu na art. 18 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy 

Pzp oraz art. 4 pkt 2 i 3 UsDysFinPub (ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy Pzp za przygotowanie i 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby 

niż kierownik zamawiającego w zakresie, w jakim powierzono im czynności w 

postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Członkowie 

komisji przetargowej odpowiadają zatem za czynności związane z przygotowaniem 

postępowania lub czynności związane z przeprowadzeniem postępowania tylko w 

zakresie czynności im powierzonych przez kierownika zamawiającego. 

Na podstawie art. 4 pkt 2 i 3 UsDysFinPub odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych podlegają natomiast kierownicy jednostek sektora finansów 

publicznych oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, 

którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w 
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takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn 

naruszający dyscyplinę finansów publicznych. 

Członkami komisji przetargowej mogą być pracownicy zamawiającego, a także osoby 

nie będące pracownikami zamawiającego. Powołanie do komisji przetargowej osób nie 

będących pracownikami zamawiającego powinno mieć miejsce w sytuacjach 

wyjątkowych (np. w przypadku braku osób posiadających kwalifikacje związane z 

przedmiotem zamówienia). W takim przypadku osoba nie będąca pracownikiem 

zamawiającego może wykonywać czynności związane z przygotowaniem postępowania 

oraz czynności w postępowaniu na podstawie umowy zlecenia (np. ocena spełniania 

przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

badanie ofert, ocena ofert) lub umowy o dzieło (np. sporządzenie opisu przedmiotu 

zamówienia).  

W celu zapewnienia sprawności działania komisji, członkami komisji powinny być osoby 

zapewniające bezstronność i obiektywizm (art. 7 ust. 2 ustawy Pzp) oraz posiadające 

kwalifikacje (wiedzę i doświadczenie) związane z przedmiotem zamówienia publicznego.  

Kierownik zamawiającego może w każdym czasie zmienić skład komisji. Zmiana składu 

komisji przetargowej następuje z przyczyn określonych w ustawie Pzp (wyłączenie z 

postępowania członka komisji przetargowej), lub innych przyczyn (np. choroba, urlop, 

rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy cywilnoprawnej na podstawie której 

członek komisji był zobowiązany do wykonywania czynności związanych z 

przygotowaniem postępowania lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

naruszenie obowiązku rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności w 

postępowaniu lub czynności związanych z przygotowaniem postępowania). Przepisy 

ustawy Pzp nie wskazują w jakiej formie następuje powołanie komisji przetargowej i 

zmiana jej składu.  

Może to odbywać się w formie polecenia służbowego, zmiany zakresu obowiązków, 

wydania zarządzenia lub rozwiązania lub zmiany umowy cywilnoprawnej. 
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Kiedy należy powołać biegłego? 

Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości 

specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji 

przetargowej, może powołać biegłych (art. 21 ust. 4 ustawy Pzp). 

Biegli mogą być powołani wówczas, gdy posiadane przez nich wiadomości specjalne są 

wymagane w celu dokonania określonych czynności związanych z przygotowaniem lub 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Wiadomości specjalne to 

wiadomości niezbędne do przygotowania lub przeprowadzenia postępowania, których 

nie posiadają członkowie komisji. Wniosek komisji w sprawie powołania biegłych 

(biegłego) powinien zawierać uzasadnienie powołania biegłego. 

Biegły nie jest członkiem komisji, ale może uczestniczyć w pracach komisji z głosem do-

radczym. Z wykonanych czynności biegły sporządza opinię. Opinia biegłego stanowi 

załącznik do protokołu postępowania.  

Opinie biegłych, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania. 

 

Składanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń o niepodleganiu 

albo podleganiu wyłączeniu z postępowania 

Czy każdy członek komisji przetargowej jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o 

istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp?3 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

 
3 Wykorzystano fragmenty opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych „Nowe podejście do 

badania konfliktu interesów” https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-

przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow (dostęp w dniu 8 stycznia 2020 

r.) 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow
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1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 

wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających 

lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami 

organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia; 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze 

publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo 

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z 

którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku 

trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy. 

Przepis art. 2 pkt 7a ustawy Pzp nie określa momentu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

W kwestii momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

rozstrzygające jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 17 grudnia 

2010 r., III CZP 103/10, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(„Postępowanie „o udzielenie zamówienia publicznego” na gruncie ustawy, zgodnie z 
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treścią art. 2 ust. 7a ustawy (w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od 29 stycznia 

2010 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), da się zdefiniować jako ciąg czynności 

faktycznych i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu przesłania 

zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu 

dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa momentu zakończenia tego 

postępowania, ale treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy 

się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.)” Jeżeli zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie kończy się z chwilą 

jego unieważnienia. 

Czynnościami wykonywanymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą zatem 

czynności wykonywane w okresie od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia 

albo unieważnienia postępowania. 

W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o 

zamówieniu i są składane oferty (np. przetarg nieograniczony) czynności w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane od wszczęcia postępowania do 

udzielenia zamówienia (podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego) albo 

unieważnienia postępowania. W trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej (zob. art. 40 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1 oraz 

art. 60c ust. 1 ustawy Pzp). 

W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

to czynności wykonywane od przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie 

wykonawcom zaproszenia do negocjacji (art. 63 ust. 1 ustawy Pzp) do udzielenia 

zamówienia albo unieważnienia postępowania. 

W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to 

czynności wykonywane od przekazania przez zamawiającego zaproszenia do negocjacji 

wybranemu wykonawcy wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia 

postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami 

umowy lub wzorem umowy (art. 68 ust. 1 ustawy Pzp) do udzielenia zamówienia albo 

unieważnienia postępowania. 
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W trybie zapytania o cenę czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to 

czynności wykonywane od przesłania przez zamawiającego zaproszenia do składania 

ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do udzielenia zamówienia 

albo unieważnienia postępowania. Zaznaczyć należy, że w trybie tym zamawiający 

wszczynając postępowanie zaprasza do składania ofert taką liczbę wykonawców 

świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące 

przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej 

oferty, nie mniej niż 5. 

W trybie licytacji elektronicznej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to 

czynności wykonywane od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie 

prowadzona licytacja (art. 75 ust. 1 ustawy Pzp) do udzielenia zamówienia albo 

unieważnienia postępowania. 

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą 

wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy Pzp, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności 

faktycznych niewpływających na wynik postępowania (art. 17 ust. 3 ustawy Pzp). 

Czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do których odnosi 

się art. 17 ust. 1 ustawy Pzp,  będą w szczególności czynności związane z wyborem 

najkorzystniejszej oferty, odrzuceniem oferty, wykluczaniem wykonawców, oceną 

spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badaniem ofert i 

oceną ofert. 

Obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczyć będzie również osoby, która podpisała 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

W opinii „Nowe podejście do badania konfliktu interesów” Urząd Zamówień Publicznych 

uznał, że „W konsekwencji obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku 

istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy osób, które 

brały udział w wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach postępowania. 



 

 
 

Strona 27 z 34 stron 
 

Ww. obowiązek dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, tj. kierownika zamawiającego lub osoby, której powierzono to 

zadanie w ramach postępowania na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Pzp. 

Czynność zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego stanowi 

bowiem ostatnią czynność wykonywaną w postępowaniu, a osoby zaciągające 

zobowiązanie z tego tytułu powinny podlegać weryfikacji pod kątem konfliktu 

interesów.” 

Obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, nie dotyczy natomiast osób, które brały udział w 

wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem postępowania (np. ustalenie 

wartości zamówienia). 

Obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, nie dotyczy natomiast osób, które dokonują czynności o 

charakterze pomocniczym, czy też techniczno-organizacyjnym, które nie są dokonywane 

w celu wyboru oferty, w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu 

wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. odbiór 

korespondencji, zamieszczenie informacji dotyczących prowadzonego postępowania na 

stronie internetowej, przygotowanie pomieszczenia do otwarcia ofert). 

Nieuprawnione będzie również stanowisko kontrolującego, że pisemne oświadczenie o 

istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, powinno być 

złożone niezwłocznie po otwarciu ofert. Przepisy ustawy Pzp nie wskazują momentu, w 

którym powinno zostać złożone oświadczenie. 

Oświadczenie powinno być jednak złożone w postępowaniu. 

Osoba wobec której nie zachodzą podstawy wyłączenia z postępowania, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp może złożyć oświadczenie najpóźniej przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem 

postępowania. 
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Złożenie oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 

17 ust. 1 ustawy Pzp po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

unieważnieniu postępowania jest równoznaczne z niezłożeniem oświadczenia. 

Osoba, wobec której zachodzą podstawy wyłączenia z postępowania, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, składa oświadczenie niezwłocznie po powzięciu informacji o 

podstawie wyłączenia jej z postępowania. 

 

A kto składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp? 4 

Zgodnie z art. 17 ust. 2a ustawy Pzp kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył 

czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy 

pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, 

które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami 

zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, odbiera od tych osób, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Użyte w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp sformułowanie „osoba, której powierzył czynności w 

postępowaniu” oznacza osobę, której kierownik zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 

2 zdanie drugie ustawy Pzp powierzył dokonanie zastrzeżonych dla siebie czynności. 

Przepis art. 17 ust. 2a  ustawy Pzp rozszerza krąg osób podlegających weryfikacji pod 

kątem istnienia pomiędzy nimi, a wykonawcą relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy Pzp o osoby, które nie biorą wprawdzie udziału w postępowaniu, ale mogą mieć 

bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik postępowania. Przez wynik 

postępowania rozumie się, co do zasady, w postępowaniach jednoetapowych - wybór 

najkorzystniejszej oferty, a w postępowaniach wieloetapowych ustalenie kręgu 

wykonawców uprawnionych do wzięcia udziału w kolejnym etapie postępowania. 

 
4 Wykorzystano fragmenty opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych „Nowe podejście do 

badania konfliktu interesów” https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-

przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow (dostęp w dniu 8 stycznia 2020 

r.) 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/nowe-podejscie-do-badania-konfliktu-interesow
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Przepis art. 17 ust. 2a ustawy Pzp wskazuje, że osobami podlegającymi weryfikacji pod 

kątem istnienia pomiędzy nimi, a wykonawcą relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy Pzp, są pracownicy zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez 

zamawiającego, na podstawie umów cywilnoprawnych. W tej kategorii znajdą się 

pracownicy zamawiającego, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem 

postępowania, a także osoby, które mają dostęp do dokumentacji postępowania lub 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych  na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie mogą być 

również osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, które to osoby 

świadczą czynności w związku z prowadzonym postępowaniem (np. jako doradcy, 

konsultanci lub pełnomocnicy). Urząd Zamówień Publicznych nie wyklucza również, że w 

określonych sytuacjach zobowiązanym do złożenia ww. oświadczenia na podstawie art. 

17 ust. 2a ustawy Pzp będzie również sam kierownik zamawiającego. „Będzie to sytuacja, 

w której kierownik zamawiającego nie wykonuje żadnych czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, a wykonywanie tych czynności powierza innej osobie 

- pracownikowi zamawiającego (patrz. art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp). W takim 

przypadku osobą zobowiązaną do odebrania oświadczenia od kierownika 

zamawiającego będzie osoba, której powierzył on wykonywanie czynności w 

postępowaniu zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.” 

Z przepisu art. 17 ust. 2a ustawy Pzp wynika, że obowiązek odebrania przez kierownika 

zamawiającego lub osobę, której powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla 

kierownika zamawiającego, oświadczeń od osób wskazanych dyspozycją art. 17 ust. 2a 

Pzp, następuje tylko wówczas, gdy powstanie uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy 

pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, 

które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami 

zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp. 

Oceny  tej sytuacji dokonuje kierownik zamawiającego lub osoba, której kierownik 

zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp po powzięciu 

informacji o istnieniu pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami 

zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 
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wynik postępowania, a wykonawcami relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy 

Pzp. 

Obowiązek wezwania osób wskazanych w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp do złożenia 

oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 2-4 ustawy Pzp, wystąpi dopiero, gdy powzięte informacje dają podstawę do 

uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy wykonawcą, a tymi osobami zachodzi 

chociażby jedna z relacji określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. 

Z art. 17 ust. 2a ustawy Pzp wynika również, iż oświadczenie, o którym mowa w tym 

przepisie składane jest z inicjatywy kierownika zamawiającego lub osoby, której 

kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności, a nie przez osoby 

obowiązane do złożenia takiego oświadczenia. 

Zamawiający może przeciwdziałać konfliktowi interesów w postępowaniu poprzez 

wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może 

wykluczyć wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

14 ustawy Pzp (urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

ustawy Pzp z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania 

zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub osobami, które złożyły 

oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp, chyba że jest możliwe 

zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 

ustawy Pzp dopiero po uprzednim ustaleniu, że wykonawca lub osoby, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w 

relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z zamawiającym, osobami 

uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub 

osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp. 
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MUSISZ o tym wiedzieć 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

Jak odróżnić błąd w obliczeniu ceny od oczywistej omyłki rachunkowej ? 

Przepisy ustawy Pzp nie zawierają definicji legalnej błędu.  

Błędem w obliczeniu ceny, w rozumieniu przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest błąd co do 

prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, a nie nieprawidłowe wykonanie czynności 

arytmetycznych składających się na obliczenie ceny.  

Błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden sposób poprawić.  

W uchwale z dnia 6 marca 2012 r., KIO/KD 25/12 zwrócono uwagę, że „O błędzie w obliczeniu ceny 

będziemy mogli mówić w sytuacji, gdy cena została skalkulowana w sposób, który nie uwzględnia 

cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu i warunków realizacji.”  

W wyroku z dnia 1 października 2012 r., KIO 1516/12, 1994/12, Krajowa Izba Odwoławcza uznała 

natomiast, że błąd w obliczeniu ceny „to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, 

polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu 

faktycznego (tak też w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r., KIO/UZP 257/08, KIO/UZP 258/08). 

Jednakże reguła ta nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy zamawiający przyjmie, iż cena 

za wykonane roboty jest ceną ryczałtową.” 

Z błędem w obliczeniu ceny będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, w której kalkulacja 

ceny oferty nie obejmuje całego przedmiotu zamówienia (zob. wyrok z dnia 11 maja 2011 r., 

KIO/UZP 910/11).  

Do zagadnienia błędu w obliczeniu ceny odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 

30 lipca 2010 r., KIO/UZP 1528/10, w którym stwierdziła, że „błędem w obliczeniu ceny będzie 

obarczona taka oferta, z której w sposób jednoznaczny będzie wynikał zamiar wykonania 

świadczenia za odmienną cenę aniżeli wskazano w ofercie; będzie to oferta z której treści 

(przykładowo w części opisującej kalkulację) będzie wynikała sprzeczność tego rodzaju, że 

niewątpliwe będzie, że zaoferowana za wykonanie zamówienia cena nie jest tą, której 

wykonawca oczekuje.  

Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, to 

błąd, którego poprawienie z obiektywnych względów jest niedopuszczalne, przykładowo z uwagi 

na to, że taka korekta ingerowałaby w sposób nieuprawniony w treść oświadczenia woli 

wykonawcy.  

Pozostałe nieścisłości w określeniu ceny będą nadawały się do poprawienia - z zastosowaniem 

regulacji art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, czy jako oczywiste omyłki pisarskie (gdy cena podana słownie 
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będzie odbiegała od jej liczbowej prezentacji), oczywiste omyłki rachunkowe (gdy w części 

składającej się na wymaganą przez zamawiającego kalkulację ceny znajdą się błędy w zakresie 

rachunku elementów podlegających działaniom arytmetycznym) czy też jako inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty”.  

W wyroku z dnia 6 listopada 2012 r., KIO 2294/12, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że 

nie każdy błąd w zakresie stawki podatku VAT stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z 

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp „posłużenie się podstawową stawką podatku VAT, w sytuacji, gdy 

zastosowanie mogłaby znaleźć stawka preferencyjna, nie mieści się w tak zakreślonym ratio legis 

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

Nieracjonalne i sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa zamawiającego 

do badania ceny oferty byłoby przyjęcie, że oferta, w której cenie mieści się podstawowa stawka 

podatkowa, a która mimo tego jest najkorzystniejsza (zwłaszcza przy określeniu ceny jako 

jedynego kryterium oceny ofert, podlega odrzuceniu, gdyż przy przyjęciu stawki preferencyjnej jej 

cena byłaby niższa. Taki pogląd prowadziłby do eliminacji ofert najkorzystniejszych i nakazywania 

zamawiającym wyboru ofert mniej dla nich korzystnych, co nie zasługuje na ochronę, nie mieści się 

bowiem w ratio legis ustawy Prawo zamówień publicznych”.  

Należy również wskazać na istotne różnice pomiędzy omyłką rachunkową a błędem w obliczeniu 

ceny. Pzp nie definiuje tych pojęć, jednak przyjąć należy, iż przez omyłkę rachunkową w obliczeniu 

ceny trzeba rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega 

na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.  

Oczywista omyłka rachunkowa jest konsekwencją niewłaściwego przeprowadzenia obliczeń 

arytmetycznych. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy 

popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 

arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji. 

Omyłka może być zatem uznana za oczywistą, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, 

bezsporna, nie budząca wątpliwości. 

 

Czy dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu w języku innym niż język polski, wykonawca sam może przetłumaczyć 
na język polski ? 
 

W wyroku z dnia 13 lutego 2015 r., KIO 182/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie podlega 

uwzględnieniu zarzut, dotyczący dołączonych do oferty wykonawcy dokumentów w języku 

obcym, nieprzetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. Krajowa Izba 

Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w 

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

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) - w odniesieniu do dokumentów 
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sporządzonych w języku obcym wymagane jest tylko ich tłumaczenie na język polski. Przepis ten, 

jak i inne przepisy Pzp nie narzucają sposobu poświadczania tłumaczenia załączonych przez 

wykonawcę dokumentów do oferty, a zatem takie tłumaczenie może być wykonane przez 

samego wykonawcę.  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że na gruncie Pzp tylko przepis § 19 ust. 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2014 r. poz. 964), pozwala składowi 

orzekającemu Krajowej Izby Odwoławczej żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na 

język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

W obowiązującym stanie prawnym kwestia ta została uregulowana w § 16 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, z 

późn. zm.) („Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, 

jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.”). 
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Drodzy Czytelnicy portalu, 
 

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

 

„Koronawirus – co o nim wiemy 

Czy koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19,  

jest groźniejszy od znanego nam wirusa grypy?  

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

 

 

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

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

 

Link do informacji: 
 

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

 

 

 

Józef Edmund Nowicki, redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy rozsądni i odpowiedzialni 

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

