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NIEZASADNE POPRAWIENIE
PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO NAZWY PRODUCENTA
W OFERCIE WYKONAWCY

W post´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na dostaw´ Êrodków czystoÊci otrzy-
maliÊmy od zamawiajàcego pismo w sprawie
poprawienia omy∏ki w nazwie producenta jedne-
go z produktów wskazanego w ofercie. Zgodnie
z informacjà zawartà w treÊci pisma w przypad-
ku niewyra˝enia zgody na poprawienie tej omy∏-
ki w terminie trzech dni od dnia dor´czenia pi-
sma, zamawiajàcy odrzuci ofert´ na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp. Jakie kroki powinniÊmy
podjàç w przypadku gdy poprawienie nazwy
producenta by∏o niezasadne aby nie naraziç si´
na odrzucenie naszej oferty?

W zwiàzku z obowiàzkiem odrzucenia oferty wyko-
nawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp oraz obo-
wiàzkiem zatrzymania wadium na podstawie art. 46
ust. 4a Pzp w przypadku braku mo˝liwoÊci wyboru

oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej, o ile
zamawiajàcy ˝àda∏ wniesienia wadium, ocena przez
zamawiajàcego wystàpienia omy∏ki (która nie jest
oczywistà omy∏kà pisarskà lub rachunkowà) i ko-
niecznoÊci jej poprawienia powinna zostaç poprze-
dzona dok∏adnà weryfikacjà zasadnoÊci decyzji
zmieniajàcej treÊç oferty. W przypadku wàtpliwoÊci
co do zasadnoÊci poprawienia omy∏ki zamawiajàcy
powinien wezwaç wykonawc´ do z∏o˝enia wyjaÊ-
nieƒ, aby na podstawie przedstawionego przez wy-
konawc´ stanowiska podjàç prawid∏owe czynnoÊci
w post´powaniu.

Je˝eli decyzja o poprawieniu omy∏ki by∏a obarczo-
na b∏´dem wykonawca z w∏asnej inicjatywy mo˝e
przedstawiç zamawiajàcemu informacje wykazujàc
brak wystàpienia omy∏ki w nazwie producenta oraz
za∏àczyç odpowiednie dowody, na podstawie któ-
rych zamawiajàcy b´dzie móg∏ oceniç nieprawid∏o-
woÊç podj´tej czynnoÊci. Zamawiajàcy na ka˝dym
etapie post´powania jest uprawniony do uniewa˝-
nienia w∏asnej czynnoÊci obarczonej b∏´dem, na co
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P R A W N I K P O D P O W I A D A

niejednokrotnie wskazywa∏a w swoich orzeczeniach
Krajowa Izba Odwo∏awcza1, stàd te˝ w omawianym
przypadku po uzyskaniu odpowiednich informacji
powinien dokonaç uniewa˝nienia czynnoÊci, o któ-
rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W celu wyelimi-
nowania mo˝liwoÊci interpretacji stanowiska wyko-
nawcy jako braku wyra˝enia zgody na poprawienie
omy∏ki zalecam zamieszczenie odpowiedniej klau-
zuli zawierajàcej stwierdzenie, ˝e informacje za-
mieszczone w treÊci pisma zosta∏y przedstawione
w celu udowodnienia braku wystàpienia omy∏ki
w nazwie producenta, a przedstawionego stanowi-
ska nie nale˝y odczytywaç jako braku wyra˝enia
zgody na poprawienie omy∏ki, o którym mowa
w art. 89 ust 1 pkt 7 Pzp.

W post´powaniu powy˝ej „progów unijnych” wyko-
nawcy przys∏uguje uprawnienie do wniesienia od-
wo∏ania od niezgodnej z przepisami ustawy czynno-
Êci zamawiajàcego podj´tej w post´powaniu, a wi´c
zarówno czynnoÊci nieuprawnionego poprawienia
omy∏ki jak równie˝ czynnoÊci odrzucenia oferty z po-
wodu zinterpretowania stanowiska wykonawcy jako
niewyra˝enia zgody na jej poprawienie. W post´po-
waniu poni˝ej „progów unijnych” wykonawcy przy-
s∏uguje na podstawie art. 181 ust. 1 Pzp uprawnienie
do poinformowania zmawiajàcego o niezgodnej
z przepisami ustawy podj´tej przez niego czynnoÊci
poprawienia omy∏ki, zaÊ w przypadku odrzucenia
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp upraw-
nienie do wniesienia odwo∏ania.

TERMIN PRZEKAZANIA ZMAWIAJÑCEMU
PRZEZ WYKONAWC¢ FIRM PODWYKONAWCÓW

W post´powaniu na roboty budowlane prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wykonawca, który z∏o˝y∏ ofert´ najwy˝ej oce-
nionà uzupe∏ni∏ JEDZ o informacj´, i˝ zamierza
powierzyç wykonanie okreÊlonego zakresu za-
mówienia podwykonawcom (zaznaczajàc opcj´
TAK), w miejscu przeznaczonym na wskazanie
firm podwykonawców zamieszczajàc informa-
cj´, ˝e na dzieƒ sk∏adania ofert dane podwyko-
nawców nie sà mu znane. W SIWZ nie przewi-
dzieliÊmy procedury weryfikacji braku podstaw
wykluczenia podwykonawców. W jakim momen-

cie najpóêniej wykonawca powinien przekazaç
zmawiajàcemu dane podwykonawców?

Zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp zamawiajàcy ˝àda
wskazania przez wykonawc´ cz´Êci zamówienia, któ-
rych wykonanie zamierza powierzyç podwykonaw-
com, i podania przez wykonawc´ firm podwykonaw-
ców. W przypadku zamówieƒ na roboty budowlane,
które majà byç wykonane w miejscu podlegajàcym
bezpoÊredniemu nadzorowi zamawiajàcego, zgodnie
z art. 36b ust. 1a Pzp zamawiajàcy ˝àda, aby przed
przystàpieniem do wykonania zamówienia wyko-
nawca, o ile sà ju˝ znane, poda∏ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaanga˝owanych w takie
roboty budowlane. ¸àczna interpretacja przedsta-
wionych regulacji wskazuje na koniecznoÊç uzyska-
nia informacji o firmach podwykonawców najpóê-
niej przed przystàpieniem przez wykonawc´ do reali-
zacji zamówienia, jednak˝e jedynie w przypadku gdy
dane podwykonawców sà wykonawcy znane.

W sytuacji gdy np. wykonawca zamierza powierzyç
podwykonawcy koƒcowy etap wykonywania inwe-
stycji, je˝eli w momencie rozpocz´cia realizacji nie
posiada informacji odnoÊnie firm podwykonawców
nie móg∏by ich przekazaç zamawiajàcemu. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e zgodnie z art. 143b Pzp w przypadku
zamówieƒ na roboty budowlane wykonawca zamie-
rzajàcy zawrzeç umow´ o podwykonawstwo jest
zobowiàzany do przed∏o˝enia projektu tej umowy
zamawiajàcemu, stàd te˝ zamawiajàcy nadzorujàc
realizacj´, w przypadku powierzenia zakresu zamó-
wienia podwykonawcy w zwiàzku z koniecznoÊcià
zweryfikowania projektu tej umowy, uzyska odpo-
wiednie informacje w trakcie wykonywania inwe-
stycji.

UDOST¢PNIENIE WYKONAWCY
OFERT NIEZW¸OCZNIE PO ICH OTWARCIU

W post´powaniu prowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego przedstawiciel naszej fir-
my by∏ obecny podczas otwarcia ofert. Po zakoƒ-

1 Np. KIO 104/12, KIO 1502/13, KIO 2591/13, KIO 2593/13.
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czeniu otwarcia ofert, korzystajàc z obecnoÊci
w siedzibie zamawiajàcego z∏o˝y∏ wniosek,
w którym zwróci∏ si´ o udost´pnienie ofert z∏o-
˝onych przez pozosta∏ych wykonawców zaraz
po ich otwarciu w siedzibie zamawiajàcego. Pra-
cownik zamawiajàcego przyjà∏ przygotowane
przez nas pismo informujàc naszego przedstawi-
ciela, ˝e w chwili otrzymania pisma nie mo˝e
przedstawiç ofert do wglàdu. Czy post´powanie
pracownika zamawiajàcego by∏o prawid∏owe?

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 5 Rozporzàdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protoko∏u
post´powania o udzielenie zamówienia publicznego,
zwanego dalej Rozporzàdzeniem, zamawiajàcy udo-
st´pnia protokó∏ lub za∏àczniki niezw∏ocznie, przy
czym przekazanie protoko∏u lub za∏àczników nast´-
puje przy u˝yciu Êrodków komunikacji elektronicz-
nej. Jest to odmienne rozwiàzanie od zasad udo-
st´pniania dokumentacji post´powania okreÊlonych
w poprzednio obowiàzujàcym Rozporzàdzeniu Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 26 paêdziernika 2010 r.
w sprawie protoko∏u post´powania o udzielenie za-
mówienia publicznego. Zgodnie z § 5 ust. 2 poprzed-
niego rozporzàdzenia wybór formy udost´pnienia
protoko∏u lub za∏àczników nale˝a∏ do wnioskodaw-
cy, a udost´pnienie mog∏o nastàpiç poprzez wglàd
w miejscu wyznaczonym przez zamawiajàcego,
przes∏anie kopii pocztà, faksem lub drogà elektro-
nicznà.

W zwiàzku z powy˝szym zachowanie zamawiajàcego
nie stanowi∏o naruszenia regu∏ okreÊlonych w Roz-
porzàdzeniu ani art. 96 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym
oferty udost´pnia si´ od chwili ich otwarcia. Dodat-

kowo nale˝y podkreÊliç, i˝ udost´pnienie treÊci ofer-
ty konkurencyjnej np. w sytuacji zamieszczenia
w niej informacji stanowiàcej zastrze˝onà przez wy-
konawc´ tajemnic´ przedsi´biorstwa mog∏oby nara-
ziç go na szkod´, stàd te˝ zamawiajàcy nie powinni
bez uprzedniej pe∏nej weryfikacji treÊci oferty prze-
prowadzaç czynnoÊci jej udost´pnienia. W zwiàzku
z koniecznoÊcià podj´cia wymaganych czynnoÊci
w post´powaniu nieudost´pnienie oferty „zaraz po
otwarciu” nie mo˝e byç uto˝samiane z niewykona-
niem obowiàzku „niezw∏ocznego” udost´pnienia.

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 5 Rozporzàdzenia za-
mawiajàcy w wyjàtkowych przypadkach udost´pnia
oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie
póêniej ni˝ w dniu przekazania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania
informacji o wynikach oceny spe∏niania warunków
udzia∏u w post´powaniu i otrzymanych ocenach
spe∏niania tych warunków albo w dniu przekazania
informacji o uniewa˝nieniu post´powania. W przy-
padku przekroczenia wymienionych terminów dzia-
∏anie zamawiajàcego polegajàce na nieudost´pnieniu
oferty stanowi∏oby naruszenie zasady jawnoÊci po-
st´powania.

Pytania, z dopiskiem
„Prawnik podpowiada”,

prosimy kierowaç
na adres:

redakcja@publicus.pl
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