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Odwołanie musi być wniesione na czas 

 

Agnieszka Adach-Nerwińska 

Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant 

na WPiA UW 

 

 

Przedsiębiorcy, którzy mają prawo i chcą zaskarżyć 

czynności zamawiającego, muszą przede wszystkim 

przestrzegać ustawowych terminów. Są one bowiem 

nieprzywracalne 

 

 

Przepisy prawa nie przewidują możliwości 

przywrócenia terminu na wniesienie odwołania - 

niezależnie od przyczyn, które spowodowały uchybienie 

terminowi (postanowienia KIO z 16 czerwca 2012 r., 

1045/12 oraz z 3 marca 2012 r., 423/12). Dlatego też, 

wniesienie odwołania po terminie każdorazowo skutkuje 

jego odrzuceniem. 

 

OD KIEDY LICZYĆ 

Terminy należy obliczać zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że 

termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Oznacza to, że terminy 

liczy się w dniach pełnych. Zamawiający nie może faktycznie ich skracać, np. z uwagi na 

treść art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p., przez przyjmowanie, że z treścią wpływających do niego 

wiadomości mógł zapoznać się jedynie w godzinach pracy zamawiającego (wyrok KIO z 3 

lipca 2012 r., 1280/12). 

Jeżeli zatem, termin upływa w dniu 29 lipca, a zamawiający funkcjonuje w tym dniu do godz. 

15.00 to organizator przetargu nie ma podstaw żądać, aby kopia odwołania została mu 

przekazana przed zakończeniem godzin pracy. Tym samym, jeżeli kopia odwołania wpłynie 

do tego zamawiającego w dniu 29 lipca, ale po godz. 15.00 – wykonawca dochowa terminu. 

Inną sprawą jest natomiast fakt, że oryginał odwołania musi wpłynąć do KIO przed upływem 

terminu. Jeżeli odwołanie składane jest fizycznie w formie papierowej – to powinno trafić do 

KIO w godzinach pracy, a kancelaria KIO funkcjonuje (co do zasady) do godz. 17.00. Jeżeli 

odwołanie składane jest w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu – 

wykonawcy mają czas na złożenie odwołania do godz. 23.59. 

Ponadto, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie 

uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (postanowienie 

KIO z 13 czerwca 2012 r., 1045/12). Tytułem przykładu – jeżeli zawiadomienie o wyborze 
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najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 7 grudnia to pierwszym dniem, od którego liczymy 

termin na wniesienie odwołania jest dzień 8 grudnia. 

 

DNI WOLNE OD PRACY 

W zakresie dni ustawowo wolnych od pracy zmianie nie uległy ani przepisy prawa, ani 

orzecznictwo KIO. Dla przypomnienia tylko należy wskazać, że sobota nie jest dniem 

ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli termin na wniesienie odwołania upływa w sobotę to nie 

znajdzie zastosowania art. 115 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli koniec terminu 

do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego". Dla wykonawców taka sytuacja oznacza konieczność fizycznego 

wniesienia odwołania w piątek – bowiem KIO, jak i zdecydowana większość zamawiających 

nie funkcjonuje w sobotę. 

 

CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawowe terminy na wniesienie odwołania są związane z przesłaniem informacji o 

czynności zamawiającego, która stanowi podstawę wniesienia odwołania (art. 182 ust. 1 

ustawy p.z.p.). Przykładową „informacją o czynności zamawiającego" będzie informacja o 

wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczonych wykonawcach lub odrzuconych ofertach, a 

także informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Terminy te są zależne od tego, czy owa informacja zostanie przesłana wykonawcy w sposób 

umożliwiający bezpośredni i szybki jej odbiór (tj. faks, mail), czy też w sposób, który oddali 

możliwość pozyskania informacji o czynności zamawiającego od momentu jej przesłania (tj. 

poczta). 

W pierwszym przypadku terminy na wniesienie odwołania są krótsze (tj. 10 dni w 

zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej wartości progów unijnych i 5 dni w 

zamówieniach o niższej wartości). W drugim przypadku ustawodawca przewidział dłuższe 

terminy (tj. 15 dni w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej wartości progów 

unijnych i 10 dni w zamówieniach o niżej wartości). 

Pokreślić przy tym należy, że omawiane terminy są związane z przesłaniem informacji przez 

zamawiającego, a nie z doręczeniem czy otrzymaniem jej przez wykonawcę (KIO z 31 

października 2011 r., 2280/ 11), ani z datą zapoznania się z treścią informacji (wyrok KIO z 

14 marca 2012 r., 448/12). 

 

OGŁOSZENIE LUB SPECYFIKACJA 

Drugim rodzajem terminów są terminy na wniesienie odwołania wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

także wobec postanowień SIWZ. Odwołanie w tym zakresie należy wnieść w terminie 10 dni 

od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 

– dla postępowań o wartości równej lub większej niż progi unijne. Dla postępowań o niższej 

wartości termin wynosi odpowiednio 5 dni. 

Terminy te dotyczą również wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, który – co do 

zasady – stanowi załącznik do SIWZ. 

Warto dlatego przytoczyć postanowienie KIO z 8 maja 2012 r., 854/12, zgodnie z którym 

„Skoro, pomimo że odwołujący odnosi się do przekazanego mu wzoru umowy przed jej 
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zawarciem, odwołanie de facto dotyczy postanowień SIWZ i wzoru umowy tam zawartego 

(nie jest bowiem sporne – a wręcz jest przedmiotem zarzutu – że wzór ten jest taki sam), to 

tym samym o okoliczności, jaką jest termin realizacji umowy odwołujący nie dowiedział się 

dopiero po otrzymaniu tego wzoru, lecz już po opublikowaniu przez zamawiającego SIWZ". 

Niezależnie od tego należy wskazać, że zgodnie z postanowieniem KIO z 13 czerwca 2012 

r., 1164/12, „sam fakt zadania pytania do SIWZ nie powoduje przerwy biegu terminu na 

wniesienie odwołania, do czasu uzyskania odpowiedzi". W tym samym orzeczeniu 

podkreślono, iż „jedynie wniesienie odwołania wobec postanowień SIWZ zmodyfikowanych 

na skutek zapytań podlega odrębnemu liczeniu terminu na skorzystanie ze środka ochrony 

prawnej". 

 

INNE TERMINY 

Kolejnym rodzajem terminów są terminy na wniesienie odwołań w związku z naruszeniami 

wobec dokonanych przez zamawiającego innych czynności niż wcześniej opisanych 

(określone w art. 182 ust. 3 ustawy p.z.p.). Terminy te wynoszą 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia w przypadku zamówień, których 

wartość jest równa lub przekracza progi unijne. W przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza termin wynosi odpowiednio 5 dni. 

Zatem, w przeciwieństwie do terminów wcześniej omówionych, termin na wniesienie 

odwołania dotyczących „innych czynności", liczy się również od daty, w której było możliwe 

- przy zachowaniu należytej staranności - powzięcie informacji o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. Tym samym termin, liczy się nie tylko od powzięcia 

informacji przez wykonawcę (postanowienia KIO z 18 czerwca 2012 roku, 1161/12 oraz z 

17 maja 2012 roku, 887/12). 

Jako przykład „innych czynności" można wskazać udostępnienie do wglądu ofert czy też 

czynności związanych z uznaniem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa za skuteczne. W 

zakresie terminu wnoszenia odwołania od tego rodzaju czynności wypowiedziała się KIO w 

wyroku z 24 sierpnia 2012 r., 1442/12, w którym wskazała, iż „Wykonawca uzyskuje 

wiedzę o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie w dniu 

otwarcia ofert, lecz w dniu ich rzeczywistego udostępnienia przez zamawiającego". 

Podobne stanowisko wyraziła KIO także w wyroku z 17 kwietnia 2012 r., 640/12. 

 

BRAK WIEDZY O POSTĘPOWANIU 

Na koniec należy tylko zaznaczyć, że szczególne rodzaje terminów na wniesienie odwołania, 

dotyczących braku publikacji informacji o przetargach – zostały określone w art. 182 ust. 4 

ustawy p.z.p. 

Terminy wskazane w tym przepisie prawa wynoszą: od 15 dni od dnia zamieszczenie 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP, 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 1 miesiąc lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przy czym, 

sposób liczenia terminów na wniesienie odwołania – przy tego rodzaju naruszeniach ustawy 

p.z.p. - nie powinien budzić wątpliwości. Dlatego też, nie ma potrzeby jego omawiania. 

Komentuje Agnieszka Adach-Nerwińska prawnik w Kancelarii Jerzy T. Pieróg, doktorant na 

WPiA UW 
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Z uwagi na rozbieżne orzecznictwo KIO, problemem może być obliczenie terminu na 

wniesienie odwołania w przypadku osobistego odbioru przez wykonawcę pisma od 

zamawiającego w jego siedzibie. Dotychczas KIO stała na stanowisku, iż taki przypadek nie 

dotyczy formy faksu lub maila. Zatem obowiązywały dłuższe terminy na wniesienie 

odwołania (tj. jak w przypadku doręczenia pocztą – 10 i 15 dni). 

Tymczasem, zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO z 17 maja 2012 r. 945/12, „Osobisty 

odbiór informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty umożliwia wykonawcy 

natychmiastowe zapoznanie się z jej treścią. Takie samo domniemanie towarzyszy przesłaniu 

informacji za pomocą faksu czy za pomocą poczty elektronicznej. Tym samym ustalanie 

innych terminów dla wykonawców, którzy w takim samym okresie zapoznali się, lub mogli 

zapoznać się z treścią czynności zamawiającego, stanowiłoby obejście przepisów p.z.p". 

Orzeczenie to jest racjonalne, jednak – w mojej ocenie – nie znajduje potwierdzenia w 

przepisach ustawy p.z.p. Przepis prawa, do którego odnosi się zacytowane orzeczenie (tj. art. 

27 ust. 2 ustawy p.z.p), wprost wskazuje na formę faksu lub maila i nie odnosi się do żadnej 

innej formy. Niemniej jednak, aby uniknąć negatywnych konsekwencji odrzucenia 

odwołania, wykonawcy powinni je składać w krótszych terminach – przyjętych dla formy 

faksu i mail. 

 


