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PRAWID¸OWA KOLEJNOÂå CZYNNOÂCI

Mamy doÊç nietypowà sytuacj´. Prowadzimy po-
st´powanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego w procedu-
rze odwróconej. Jedynym kryterium oceny ofert
by∏a cena. W terminie sk∏adania ofert wp∏yn´∏y do
zamawiajàcego oferty o jednakowej cenie. Ceny te
sà o ponad 30% ni˝sze ni˝ wartoÊç zamówienia
a zatem zamawiajàcy jest zobowiàzany do wyja-
Ênienia ra˝àco niskiej ceny. Pojawia si´ w tej sytu-
acji pytanie, w jakiej kolejnoÊci powinniÊmy podjàç
czynnoÊci wyjaÊnienia ra˝àco niskiej ceny oraz we-
zwania o z∏o˝enie ofert dodatkowych. Czy fakt
prowadzenia post´powania w procedurze odwró-
conej wp∏ywa na kolejnoÊç tych czynnoÊci?

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Prawa zamówieƒ publicznych
je˝eli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz´Êci
sk∏adowe, wydajà si´ ra˝àco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzà wàtpliwoÊci zamawia-
jàcego, co do mo˝liwoÊci wykonania przedmiotu za-
mówienia, zamawiajàcy zwraca si´ o udzielenie wyja-

Ênieƒ, w tym z∏o˝enie dowodów, dotyczàcych wylicze-
nia ceny. Przepis ten nie precyzuje ˝adnego terminu,
w którym zamawiajàcy jest zobowiàzany wezwaç wy-
konawc´ do wyjaÊnieƒ. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e wy-
jaÊnienia te sà elementem oceny oferty, a zatem do ich
wezwania i weryfikacji powinno dojÊç na etapie oceny
ofert, czyli w przedziale czasu od dnia otwarcia ofert do
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po-
dobnie przepis art. 91 ust. 5 Pzp nie okreÊla dok∏adnie
terminu wystosowania wezwania do z∏o˝enia ofert do-
datkowych.

Stosownie do jego treÊci zamawiajàcy wzywa do z∏o˝e-
nia ofert dodatkowych, je˝eli w post´powaniu, w któ-
rym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt,
nie mo˝na dokonaç wyboru najkorzystniejszej oferty ze
wzgl´du na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej
cenie lub koszcie. Odpowiadajàc na pytanie nale˝y
rozstrzygnàç, czy z uwagi na zawarte w przepisie sfor-
mu∏owanie „nie mo˝na dokonaç wyboru oferty naj-
korzystniejszej” zamawiajàcy powinien wezwaç wy-
konawców do z∏o˝enia ofert dodatkowych dopiero po
weryfikacji istnienia ra˝àco niskiej ceny. To znaczy po-
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winien najpierw zweryfikowaç, czy oferty nie podlega-
jà odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp,
a dopiero w wyniku ustalenia, ˝e mimo dokonanej
oceny „nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej”
(˝adna z bliêniaczych ofert nie podlega odrzuceniu)
wezwaç do z∏o˝enia ofert dodatkowych. Czy te˝ mo˝na
wezwania do z∏o˝enia ofert dodatkowych dokonaç we
wst´pnej fazie oceny ofert i dopiero dodatkowe oferty
badaç pod kàtem ra˝àco niskiej ceny.

Przepisy nie przesàdzajà w sposób jednoznaczny, jaka
powinna byç prawid∏owa kolejnoÊç analizowanych
czynnoÊci. Zamawiajàcy, zatem podejmujàc czynnoÊci
powinien wziàç pod uwag´ ekonomik´ post´powania
i racjonalnoÊç podejmowanych kroków. Zwracam uwa-
g´, ˝e sk∏adajàc oferty dodatkowe, wykonawcy nie mo-
gà zaoferowaç cen lub kosztów wy˝szych ni˝ zaofero-
wane w z∏o˝onych ofertach (art. 91 ust. 6 Pzp). Za nie-
racjonalne nale˝a∏oby uznaç dzia∏anie zamawiajàcego,
który najpierw wyjaÊnia w trybie art. 90 ust. 1 Pzp ele-
menty ceny zawartej w pierwotnej ofercie, a nast´pnie
wzywa wykonawców o z∏o˝enie ofert dodatkowych.

Przy przyj´ciu takiej kolejnoÊci – mimo, ˝e by∏aby ona
zgodna z przepisami – pojawi∏by si´ problem czy wyko-
nawca sk∏adajàc ofert´ dodatkowà jest zwiàzany wyja-
Ênieniami z∏o˝onymi zamawiajàcemu w trybie art. 90
ust. 1 Pzp. Ponadto po z∏o˝eniu ofert dodatkowych
zawierajàcych, co do zasady ni˝sze ceny ni˝ oferty pier-
wotne zamawiajàcy by∏by zobowiàzany ponownie wzy-
waç o wyjaÊnienia ra˝àco niskiej ceny zawartej w ofer-
cie dodatkowej. Z tych powodów rekomendowa∏abym
najpierw wezwaç do z∏o˝enia ofert dodatkowych i do-
piero ceny tych dodatkowych ofert wyjaÊniç w trybie
art. 90 ust. 1 Pzp.

W¸AÂCIWY DOKUMENT
PODMIOTU ZAGRANICZNEGO

JesteÊmy oddzia∏em spó∏ki z siedzibà w Niemczech.
Ubiegamy si´ w Polsce o zamówienie publiczne
i w∏aÊnie otrzymaliÊmy wezwanie do z∏o˝enia do-
kumentu o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek na
ubezpieczanie spo∏eczne i zdrowotne. Spó∏ka nie
zatrudnia ˝adnych pracowników, a na gruncie pra-
wa niemieckiego w tej sytuacji nie ma mo˝liwoÊci
uzyskania zaÊwiadczenia o niezaleganiu z op∏ata-

mi na ubezpieczenie spo∏eczne. Jaki dokument po-
winniÊmy z∏o˝yç?

Z pytania wynika, ˝e spó∏ka niemiecka, w której imie-
niu sk∏adana jest oferta z przyczyn obiektywnych i od
niego niezale˝nych, nie jest w stanie uzyskaç zaÊwiad-
czenia o niezaleganiu z p∏atnoÊcià sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne lub zdrowotne. Tego rodzaju zaÊwiad-
czeƒ bowiem, zgodnie z niemieckim prawem, w ogóle
nie wydaje si´ podmiotom niezatrudniajàcym pracow-
ników. Nie istniejà te˝ inne urz´dowe dokumenty, któ-
re potwierdza∏yby okolicznoÊç braku zaleg∏oÊci w przy-
padku braku zatrudnienia pracowników.

W takiej sytuacji, spó∏ka zobowiàzana jest przed∏o˝yç za-
mawiajàcemu w∏asne oÊwiadczenie, z∏o˝one przed nota-
riuszem lub przed organem sàdowym, administracyjnym
albo organem samorzàdu zawodowego lub gospodarcze-
go, w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedzib´ spó∏ki, z którego
treÊci wynika, i˝ wykonawca nie zalega z op∏acaniem
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne lub zdrowotne. Mo˝-
liwoÊç z∏o˝enia takiego oÊwiadczenia w miejsce doku-
mentów, które sà wymagane wed∏ug prawa polskiego,
a nie sà wydawane wed∏ug prawa obcego, daje wprost
§ 7 ust. 3 rozporzàdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lip-
ca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo˝e
˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy w post´powaniu
o udzielenie zamówienia. OÊwiadczenie to powinno
wskazywaç dodatkowo osoby do reprezentacji.

Dokument zawierajàcy oÊwiadczenie wykonawcy po-
winien byç wystawiony w terminie trzech miesi´cy
przed terminem sk∏adania ofert lub wniosków o udzia∏
w post´powaniu (§ 7 ust. 2 ww. rozporzàdzenia). Po-
nadto, je˝eli oÊwiadczenie z∏o˝one jest w j´zyku obcym,
musi ono byç przed∏o˝one zamawiajàcemu wraz z jego
t∏umaczeniem na j´zyk polski.

Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku pos∏u˝enia si´
oÊwiadczeniem w miejsce w∏aÊciwego zaÊwiadczenia
zamawiajàcy b´dzie uprawniony, a niejednokrotnie na-
wet zobowiàzany wyjaÊniç, z jakiej przyczyny wyko-
nawca z∏o˝y∏ oÊwiadczenie. Wówczas wykonawca po-
winien wykazaç zamawiajàcemu powy˝ej wskazane
okolicznoÊci tj., brak obiektywnej mo˝liwoÊci z∏o˝enia
zaÊwiadczenia przez spó∏k´ z uwagi na regulacje prawa
niemieckiego. WyjaÊnienia takie mogà odsy∏aç do w∏a-
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Êciwych przepisów lub zawieraç pozyskany przez wyko-
nawc´ dokument stwierdzajàcy odmow´ wystawienia
takiego zaÊwiadczenia. Zadaniem wykonawcy jest bo-
wiem wykazanie, ˝e zaÊwiadczenia o niezaleganiu ze
sk∏adkami nie wydaje si´ w kraju siedziby wykonawcy.

REZYGNACJA Z PROCEDURY ODWRÓCONEJ

Wszcz´liÊmy post´powanie w trybie przetargu
nieograniczonego stosujàc procedur´ odwróconà.
Wp∏yn´∏y tylko dwie oferty. Bardzo zale˝y nam na
jak najszybszym zawarciu umowy z uwagi na mo˝-
liwoÊç utraty Êrodków na sfinansowanie zamówie-
nia. Czy w takiej sytuacji mo˝emy zrezygnowaç
z procedury odwróconej i jednoczeÊnie zbadaç sy-
tuacj´ podmiotowà obu wykonawców?

Faktycznie nierzadko wyst´pujà sytuacje, w której sko-
rzystanie z procedury odwróconej nie oszcz´dza czasu
zamawiajàcego a wr´cz przeciwnie negatywnie wp∏ywa
na termin rozstrzygni´cia. Zazwyczaj dzieje si´ tak, gdy
oferta o najlepszych parametrach w kryteriach zawiera
b∏´dy lub braki o charakterze przedmiotowym lub
w zakresie podmiotowym (np. wady w JEDZ). Wszczy-
najàc procedur´ wyjaÊnienia lub uzupe∏nienia doku-
mentów nie mo˝emy mieç pewnoÊci, z jakim efektem
ona si´ zakoƒczy. Poza tym pozostaje równie˝ niepew-
ny etap wzywania o dokumenty zgodnie z art. 26 ust. 1
lub 2 Pzp. W takich przypadkach racjonalne wydaje si´
badanie jednoczeÊnie obu ofert tak pod kàtem przed-
miotowym jak i podmiotowym, co zapewni zamawiajà-
cemu mo˝liwoÊç wyboru drugiej z ofert w stosunkowo
krótkim czasie. Racjonalne na pewno, a czy legalne?

Odpowiadajàc na to pytanie nale˝y przeanalizowaç
treÊç art. 24 aa Pzp. Zgodnie z nim zamawiajàcy mo˝e
w post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego, najpierw dokonaç oceny ofert, a na-
st´pnie zbadaç, czy wykonawca, którego oferta zosta∏a
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklu-
czeniu oraz spe∏nia warunki udzia∏u w post´powaniu,
o ile taka mo˝liwoÊç zosta∏a przewidziana w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia lub w og∏oszeniu
o zamówieniu.

U˝ycie s∏owa „mo˝e” oznacza po pierwsze, ˝e zama-
wiajàcy mo˝e skorzystaç z procedury odwróconej, o ile

jà przewidzi w SIWZ lub og∏oszeniu. Po drugie s∏owo
„mo˝e” nale˝y interpretowaç równie˝ jako mo˝liwoÊç,
a nie obowiàzek skorzystania z tej procedury po jej
przewidzeniu w SIWZ lub og∏oszeniu.

Podobnà konstrukcj´ ustawodawca zastosowa∏
w przepisie art. 93 ust. 1a i 1b Pzp, gdzie zamawiajà-
cemu przyznano prawo do uniewa˝nienia post´powa-
nia, je˝eli Êrodki na sfinansowanie zamówienia nie
zosta∏y mu przyznane, a mo˝liwoÊç uniewa˝nienia po-
st´powania na tej podstawie zosta∏a przewidziana.
Dla odró˝nienia warto t´ regulacj´ porównaç do prze-
pisów dotyczàcych skorzystania z aukcji elektronicz-
nej. W art. 91a Pzp ustawodawca sformu∏owa∏ obo-
wiàzek przeprowadzenia aukcji, je˝eli zosta∏o to prze-
widziane w og∏oszeniu i z∏o˝ono, co najmniej 2 oferty
(„zamawiajàcy po dokonaniu oceny ofert w celu wy-
boru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcj´
elektronicznà, je˝eli przewidzia∏ to w og∏oszeniu o za-
mówieniu”).

Dodatkowo, ustawodawca w art. 26 ust. 2f Pzp przewi-
dzia∏ uprawnienie do wezwania na ka˝dym etapie po-
st´powania innych wykonawców ni˝ ten, którego ofer-
ta zosta∏a oceniona najwy˝ej, do z∏o˝enia wszystkich
lub niektórych oÊwiadczeƒ lub dokumentów potwier-
dzajàcych, ˝e nie podlegajà wykluczeniu lub spe∏niajà
warunki udzia∏u w post´powaniu. Uprawnienie to jest
obwarowane jedynie warunkiem niezb´dnoÊci do za-
pewnienia odpowiedniego przebiegu post´powania.
W mojej ocenie przepis ten mo˝na zastosowaç w sytu-
acjach obj´tych niniejszym pytaniem. Tym samym od-
stàpienie od procedury odwróconej i wezwanie drugie-
go z wykonawców do z∏o˝enia dokumentów pozwoli
przeprowadziç post´powanie w terminie pozwalajàcym
na zawarcie umowy i uzyskanie finansowania.
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