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Czy złożenie oferty przez wykonawcę, który jest jednocześnie pracownikiem 

zamawiającego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji? 

 

Zgodnie z podstawową zasadą zamówień publicznych, zamawiający przygotowuje i 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

Charakter ogólny tej zasady znajduje doprecyzowanie m.in. w przepisach nakładających na 

zamawiającego obowiązki, których realizacja zapewnia wykonawcom konkurowanie na 

równych warunkach, takich jak badanie i eliminowanie z postępowania ofert, które są 

niezgodne z przepisami prawa czy z dokumentacją przetargową. Wart podkreślania jest fakt, że 

dokonywana przez zamawiającego ocena ofert – pod względem wyboru oferty 

najkorzystniejszej (art. 91 ust. 1 pzp) – jest także wyrazem wskazanej zasady. Dlatego też 

oferty powinny weryfikować osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm (art. 7 ust. 2 

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/3,79737.html?&announcementTypeAlias=przetargi&xxNoticeType=1
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pzp).  

Relacje budzące wątpliwość 

W krąg osób przygotowujących i przeprowadzających postępowanie wchodzi m.in. kierownik 

zamawiającego, osoby, którym powierzono czynności związane z postępowaniem (tj. 

pełnomocnicy) oraz członkowie komisji przetargowej. Osoby te powinny jednak zaprzestać 

wszelkich czynności wykonywanych w postępowaniu, jeżeli wystąpi chociaż jedna z 

przesłanek określona w art. 17 ust. 1 pzp.   

 

*Wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2011 r. (KIO 1037/11)  

„Celem art. 17 pzp w związku z art. 7 ust. 2 pzp jest zapewnienie bezstronności i 

obiektywizmu zamawiającego na wszystkich etapach postępowania; osoba wykonująca 

czynności w postępowaniu powinna zaprzestać prac już od momentu ujawnienia się 

podmiotu, z którym była powiązana w okolicznościach uzasadniających wyłączenie (np. 

poprzez zadanie pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)”.  

Art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp 

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

podlegają wykluczeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

O ile ocena okoliczności mających wpływ na wyłączenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 

1 -3 i 5 pzp  nie powinna budzić wątpliwości, o tyle bardzo subiektywna wydaje się ocena 

przesłanki pozostawania „z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób” (art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp). 

Przepis ten nie stanowi bowiem, że wyłączeniu podlegają osoby współpracujące z 

wykonawcą ubiegającym się o udzielenie danego zamówienia. Zatem jak zachować się mają 

pracownicy zamawiającego prowadzący postępowanie lub kierownik zamawiającego w 

sytuacji, kiedy okazuje się, że do postępowania przystępuje osoba zatrudniona u 

zamawiającego? Tego typu stosunek służbowy wywołuje bowiem podejrzenie stronniczości 

osób odpowiedzialnych za postępowanie. Niewątpliwie osoby prowadzące postępowanie lub 

wykonujące w nim doraźnie czynności znają ją lub są w relacjach zależnych od takiej osoby. 

Dlatego też, osoby prowadzące postępowanie mogą próbować doprowadzić do wyboru oferty 

złożonej przez pracownika zamawiającego.  

Oczywiście pzp nie zawiera nakazu wyłączenia się osoby wykonującej jakiekolwiek 

czynności w postępowaniu, co do których jest podejrzenie ziszczenia się przesłanki, o której 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp. W związku z czym, każdy przypadek powinien być 

indywidualnie oceniony .. Jednak nie sposób oderwać wskazanej oceny od zasad uczciwej 
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konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Jakakolwiek bowiem 

znajomość służbowa z wykonawcą będzie wiązać się z subiektywna oceną jego oferty.  

Kto powinien ocenić oferty  

Wydaje się, że w takim przypadku rozsądnym posunięciem ze strony zamawiającego 

powinno być przekazanie postępowania do prowadzenia pełnomocnikowi - zgodnie z art. 15 

pzp. Kiedy ofertę składa pracownik zamawiającego praktycznie wszyscy jego pracownicy 

prowadzący postępowanie (w tym kierownik zamawiającego) powinni zostać z niego 

wyłączeni. Jeżeli jednak tak się nie stanie i postępowanie będzie w dalszym ciągu 

prowadzone przez pracowników zamawiającego (a jako ofertę najkorzystniejszą wybrano 

ofertę złożoną przez pracownika zamawiającego), istnieje możliwość postawienia zarzutu 

zaniechania unieważnienia postępowania z uwagi na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp.  

 

* Wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2011 r. (KIO 1033/11) 

„Zamawiający, unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp są 

uprawnieni do brania pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujących unieważnieniem 

zawartej umowy określonych w art. 146 ust. 1 pzp, ale mogą i powinni również uwzględniać 

okoliczności skutkujące unieważnieniem umowy mieszczące się w dyspozycji przepisu art. 

146 ust. 6 pzp. Natomiast, ostatni ze wskazanych przepisów prawa odnosi się do czynności 

dokonanych z naruszeniem pzp, które miało wpływ na wynik postępowania – a z pewnością 

wybór oferty najkorzystniejszej ma wpływ na wynik przetargu”. 

* Wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2011 r. (KIO 1037/11)  
„W przypadku podejmowania przez zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6, w związku z art. 17 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wpływ naruszeń przepisów ustawy, dokonania czynności w 

postępowaniu przy udziale osoby podlegającej wyłączeniu, na wynik postępowania nie może 

mieć czysto spekulatywnego charakteru, lecz musi prowadzić do rzeczywistej zmiany wyniku 

lub realnej możliwości zaistnienia takiej sytuacji. 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”. 

 

Dobre obyczaje 

Nawet jeżeli zamawiający znajdzie sposób, aby zbadać oferty w sposób obiektywny i 

nienaruszający przepisów prawa, to należy rozważyć, czy sam fakt złożenia oferty przez 

pracownika zamawiającego nie stanowi naruszenia przepisów uznk. Zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 3 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji w świetle uznk. Przy czym pzp nie definiuje czynu nieuczciwej konkurencji, lecz 

odsyła do przepisów uznk. Z kolei w uznk katalog czynów zakwalifikowanych jako czyny 

nieuczciwej konkurencji zdefiniowano w art. 3-15.  
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Pierwszy czyn nieuczciwej konkurencji, który należy rozważyć badając ofertę pracownika 

zamawiającego, to  „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża 

lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta” (art. 3 ust. 1 uznk). Uznanie 

określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga łącznego spełnienia 

następujących przesłanek, tj.:  

1) działania podjętego w związku z działalnością gospodarczą (co wynika z art. 1 uznk),  

2) 2) sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami,  

3) 3) zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. 

* Pierwsza przesłanka – działanie przedsiębiorcy  

Zgodnie z art. 2 uznk przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc – chociażby ubocznie – 

działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Taka definicja 

przedsiębiorcy nie dziwi, gdyż zakazy ustanowione w uznk mają na celu zapobieganie 

posługiwaniu się przez podmioty gospodarcze nieuczciwymi metodami, które pozwalają 

osiągnąć lepszą pozycję na rynku (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2001 r. – IV 

CKN 255/00).  

Odnosząc ww. definicję  przedsiębiorcy do pojęcia wykonawcy (zgodnie z którą wykonawcami 

mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, które ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyły ofertę 

lub zawarły umowę w sprawie zamówienia – art. 2 pkt 11 pzp) należy wskazać, iż niezależnie 

od formy prawnej, w jakiej będzie „działał” i złoży ofertę pracownik zamawiającego, będą 

miały do niego zastosowanie przepisy uznk.  

Należy bowiem wyjaśnić, że pzp nie nakłada obowiązku dopuszczania do postępowania 

jedynie przedsiębiorców (wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego 

rejestru). Jednakże, w praktyce to przedsiębiorcy najczęściej są wykonawcami zamówienia 

publicznego. Zatem nawet pracownik zamawiającego nieprowadzący działalności gospodarczej 

może złożyć ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie pzp i podlega sankcjom określonym w uznk.  

* Druga przesłanka – sprzeczność z dobrymi obyczajami 

Termin „dobre obyczaje” jest pojęciem niedookreślonym. Jednakże „dobre obyczaje” stanowią 

swego rodzaju wzorce postępowania i powinny być przestrzegane przez podmioty gospodarcze 

prowadzące działalności rynkową, w szczególności ubiegające się o udzielenie zamówienia 

publicznego (zob. glossa M. Kępińskiego do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r. 

– I CKN 1319/00, OSP 2003, z. 4, poz. 54). 

Ocena zgodności działań konkurencyjnych z dobrymi obyczajami mogą być zmienne (zob. 

wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2007 r. – IX Gc 19/07).  Dlatego też termin 

„dobre obyczaje” wymaga ustalenia kryteriów, jakimi powinien kierować się zamawiający przy 

dokonywaniu oceny ofert i oceny, czy doszło do naruszenia owych „dobrych obyczajów”.  
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Niemniej jednak w prawie polskim omawiana klauzula rzetelności występuje w wielu 

postaciach, m.in. zasady dobrej wiary, należytej staranności czy obyczajów kupieckich. Zatem, 

„dobre obyczaje” to z pewnością staranność zawodowa, uczciwość działania (obrotu) oraz 

dobra wiara. Przy czym przez staranność zawodową rozumie się „stopień staranności i 

fachowości, jakiego należy oczekiwać od porządnego kupca, zgodnie z ogólnie przyjętymi 

regułami zwyczaju handlowego w danej branży. W literaturze przyjmuje się, że treść nakazów 

staranności zawodowej określają zarówno krajowe regulacje prawne, jak i międzynarodowe 

oraz krajowe zwyczaje handlowe, a także przyjmowane w ramach samoregulacji postanowienia 

kodeksów organizacji gospodarczych. W sektorach, w których istnieją szczególne 

obligatoryjne obowiązki informacyjne powinny one również stanowić podstawę staranności 

zawodowej w danym sektorze” (Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym).   

* Trzecia przesłanka – zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy  

W zakresie przesłanki trzeciej należy wskazać, że do odrzucenia oferty czy też postawienia w 

odwołaniu zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji wystarczające staje się już samo 

zagrożenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

22 października 2002 r. – III CKN 271/01). Tym samym fakt wybrania oferty pracownika 

zamawiającego jako oferty najkorzystniejszej spowoduje zagrożenie naruszenia interesów 

pozostałych wykonawców, którzy utracili szansę na realizację zamówienia. Tacy wykonawcy 

utracą również korzyści finansowe w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego pomiędzy obecnym pracownikiem a zamawiającym.  

Powyższej przesłanki nie należy jednak łączyć z interesem, o którym mowa w art. 179 ust. 1 

pzp.  

Podstawa do odrzucenia  

W tym miejscu zaznaczyć należy, że klauzula dobrych obyczajów jest wystarczającą 

przesłanką do zakwalifikowania działania przedsiębiorcy jako czynu nieuczciwej konkurencji 

(zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r. – II CK 4/07 i z dnia 9 czerwca 2009 

r. – V CSK 44/09). Warto przy tym zauważyć, że również Krajowa Izba Odwoławcza w 

wyroku z dnia 24 maja 2011 r. (KIO 294/11) uznała, iż naruszenie omawianej zasady ogólnej 

uznk stanowi przesłankę do odrzucenia oferty.    

Naśladownictwo 

Szczególną uwagę zwracają pracownicy zamawiającego, którzy składają oferty w 

postępowaniach, które są cyklicznie powtarzane, a których realizacja była przez lata przez nich 

kontrolowana. Pracownicy zamawiającego mogli bowiem dokładnie zapoznać się z systemem 

funkcjonowania wykonawców dotychczas realizujących zamówienie. Ponadto takie osoby 

mogły – bez angażowania większego nakładu – zorganizować przedsiębiorstwo działające na 

podobnych zasadach, co w konsekwencji może spowodować naruszenie uczciwej konkurencji.  

 

Art. 3 ust. 2 uznk  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.77032:ver=0&full=1
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Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie 

przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów 

albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo 

produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 

przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, 

organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności 

w systemie konsorcyjnym.  

Takie samo stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 2009 r. -V CSK 

337/08, zgodnie z którym: „Zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 

3 uznk jest działanie o charakterze pasożytniczym. Polega ono na tym, że uczestnik tego 

samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego”.  

* Przykład 

W identycznym stanie faktycznym Krajowa Izba Odwoławcza wydała niewłaściwy wyrok 

(KIO 1094/12, 1101/12). Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez pracownika 

zamawiającego, który przez wiele lat kontrolował realizację cyklicznych (ogłaszanych co rok) 

zamówień. Ponadto, pracownik miał dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do 

przygotowania oferty.  Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej o takim samych 

charakterze jak dotychczas kontrolowany wykonawca miało niewątpliwie charakter 

naśladownictwa, a samo złożenie oferty było wbrew dobrym obyczajom, o których wspomina 

uznk. Mimo powyższych okoliczności Krajowa Izba Odwoławcza nie dopatrzyła się 

nieuczciwej konkurencji w działaniach pracownika zamawiającego.   

Na zamawiającym spoczywa obowiązek przeprowadzenia postępowania w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie. Jeżeli dochodzi do 

sytuacji, w której pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności osób mających 

wpływ na wynik postępowania, należy zachować szczególną ostrożność, przy czym każdy 

przypadek trzeba traktować indywidualnie i zbadać, czy wyłączenie np. pojedynczego 

członka komisji czy też wszystkich osób biorących udział w przeprowadzeniu przetargu jest 

uzasadnione konkretnymi okolicznościami mogącymi mieć wpływ na wynik postępowania. 

Nawet jeżeli zamawiający znajdzie sposób, aby przygotować i przeprowadzić postępowanie 

w sposób obiektywny i nienaruszający przepisów pzp, to należy zbadać czy sam fakt złożenia 

oferty przez pracownika zamawiającego nie stanowi naruszenia przepisów uznk.  

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 

759 ze zm.), zwana w tekście „pzp”, 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 

153, poz. 1503 ze zm.), zwana w tekście „uznk”. 


