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Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie.  

W zamierzeniu powinno ono prowadzić do wyboru oferty odwołującego, nie zaś do 

unieważnienia postępowania 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej określone  

w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów pzp. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 179 ust. 1 pzp uprawnienie 

to nie przysługuje podwykonawcy. Prawo podwykonawcy do wniesienia odwołania bardzo 

stanowczo neguje również Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO). W praktyce dochodzi do 

wielu sytuacji, w których rola podmiotu oficjalnie występującego jako wykonawca sprowadza 

się do złożenia oferty i podpisania umowy. Zamówienie zaś w całości wykonywać będzie 

podwykonawca i to głównie on ma interes w uzyskaniu zamówienia. Jednak art. 179 ust. 1 pzp 

nie formułuje prawa podwykonawcy, wykonującego nawet całość zamówienia objętego ofertą 

wykonawcy, do złożenia odwołania od dokonanych z naruszeniem ustawy czynności lub 

zaniechań zamawiającego. Podwykonawca zatem nie może złożyć jako suwerenny podmiot 

odwołania (zob. postanowienie KIO z 6 czerwca 2011 r., KIO 1117/11). 
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Kto może wnieść odwołanie 

Przepisy pzp traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej ukierunkowany na zmianę 

sytuacji wykonawcy, mający mu zapewnić wybór jego oferty jako najkorzystniejszej  

i w konsekwencji uzyskanie w danym postępowaniu zamówienia. W świetle tych przepisów 

odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań 

zamawiającego z prawem w danym postępowaniu, ale środek zmierzający do wyboru oferty 

odwołującego (zob. wyroki: z 17 kwietnia 2013 r., KIO 719/13, z 22 maja 2012 r., KIO 947/12). 

Mając to na względzie, ustawodawca ograniczył uprawnienie związane z możliwością wnoszenia 

środków ochrony prawnej i skorelował je z koniecznością spełnienia przez podmiot wnoszący 

odwołanie trzech przesłanek. 

 

Naruszenie interesu wykonawcy 

Wykonawca wnoszący odwołanie musi wykazać, że ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia. Jest to materialno–prawna przesłanka do wniesienia odwołania, podlegająca 

badaniu na rozprawie. Jej spełnienie stanowi podstawę do dalszej, merytorycznej oceny 

zarzutów. Ewentualne zaprzeczenie naruszenia interesu wykonawcy może prowadzić do 

oddalenia odwołania, a nie jego odrzucenia bez merytorycznego rozpoznania zarzutów (zob. 

wyrok z 13 września 2011 r., KIO 1837/11).  

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca, nowelizacją z 2 grudnia 2009 r., złagodził przepis  

i interes prawny zastąpił interesem w uzyskaniu zamówienia. Tym samym uznać można,  

że wystarczające jest wykazanie interesu faktycznego. Co istotne, interes wykonawcy związany 

jest z uzyskaniem tego konkretnego zamówienia. Odwołujący winien wykazać, że ma potrzebę 

uzyskania zamówienia będącego przedmiotem postępowania prowadzonego przez 

zamawiającego. Niewątpliwie taka regulacja jest wynikiem jednolitego orzecznictwa w tym 

zakresie, które nie akceptowało wykazywania interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia  

w ewentualnym innym postępowaniu.  

* Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r. (KIO 2887/12)  

Pojęcie „interes w uzyskaniu danego zamówienia”, o którym mowa w art. 179 ust. 1 pzp, odnosi 

się do uzyskania zamówienia w konkretnym postępowaniu – w tym postępowaniu, w którym 

wniesiono odwołanie, a nie do określonego przedmiotu świadczenia. Dlatego nie jest 

dopuszczalne wykazywanie interesu w sytuacji, kiedy żądanie odwołującego sprowadza się do 

unieważnienia postępowania.  

 

Dodatkowo w sytuacji podziału zamówienia na części odwołujący ma interes w uzyskaniu 

zamówienia tylko na tę część zamówienia, na którą złożył swoją ofertę (zob. wyrok z 15 stycznia 

2013 r., KIO 2865/12). 
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Poniesienie szkody 

Podmiot, który chce wnieść odwołanie, musi wykazać, że poniósł lub może ponieść szkodę. Jak 

podkreśla się w orzecznictwie sama przesłanka interesu nie jest wystarczająca. Artykuł 179 ust. 

1 pzp wskazuje bowiem wyraźnie, że skuteczne skorzystanie ze środka ochrony prawnej jest 

możliwe tylko w przypadku wykazania – łącznie z interesem – że wykonawca (czy też inny 

podmiot) poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia pzp przez zamawiającego. 

Dodatkowo niezbędne jest zaistnienie związku przyczynowego między tą szkodą a naruszeniem 

ustawy. W rezultacie konieczne jest w każdym przypadku wykazanie przez odwołującego, że 

zamawiający dokonał (czy też zaniechał dokonania) czynności wbrew pzp, czego normalnym 

następstwem w okolicznościach danej sprawy jest poniesienie lub możliwość poniesienia 

szkody przez wnoszącego odwołanie (zob. wyrok z 17 maja 2013 r., KIO 1002/13).  

W pzp nie zdefiniowano pojęcia szkody, jednak KIO w swoich wyrokach niejednokrotnie się do 

niego odnosi. Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy, jakiego 

doznaje poszkodowany w wyniku określonego działania lub zaniechania. Szkoda na gruncie art. 

179 ust. 1 pzp dotyczy sytuacji, gdy wskutek naruszenia przepisów pzp odwołujący utracił 

możliwość wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej.  

Naruszenie ustawy 

Szkoda, którą poniósł wykonawca musi być wynikiem naruszenia ustawy przez zamawiającego, 

czyli wiąże się z uchybieniem przepisom pzp (zob. wyrok z 20 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 

1706/10). Konieczne jest wykazanie przez odwołującego, że zamawiający dokonał albo 

zaniechał dokonania czynności wbrew przepisom pzp, czego normalnym następstwem  

w okolicznościach danej sprawy jest poniesienie lub możliwość poniesienia szkody przez 

wnoszącego odwołanie. Dopóki jednak czynność zamawiającego, choćby nieprawidłowa, nie 

godzi w interes wykonawcy i nie grozi mu szkodą, dopóty nie otwiera się termin na wniesienie 

odwołania (zob. wyrok z 13 marca 2013 r., KIO 442/13). Niewykazanie takiego związku 

przyczynowego skutkuje oddaleniem odwołania bez merytorycznego rozpoznawania 

podniesionych w nim zarzutów (zob. wyrok z 28 lipca 2011 r., KIO 1474/11).  

Należy pamiętać, że jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, to im wszystkim 

razem, a nie każdemu z osobna, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w ustawie (zgodnie z postanowieniem z 4 listopada 2013 r., KIO 2276/11). Stąd 

niedopuszczalnie jest złożenie odwołania jedynie przez jeden podmiot, chyba że działa on jako 

pełnomocnik pozostałych.  

 

Rozpoznanie odwołania 

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę przy formułowaniu interesu w uzyskaniu 
danego zamówienia i wykazywaniu szkody, jaką ponieśli lub mogli ponieść w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Oferta wnoszącego odwołanie, w przypadku 
uwzględnienia zarzutów, powinna nieć szanse na uznanie jej za najkorzystniejszą, by dane 
postępowanie mogło zakończyć się zawarciem umowy z odwołującym. Stwierdzenie,  
że odwołujący nie wykazał spełnienia przesłanek określonych w art. 179 ust.1 pzp, zwalnia Izbę 
z merytorycznego rozpoznawania zarzutów odwołania. Niezasadne i niecelowe byłoby bowiem 
rozpoznawanie przez Izbę zarzutów odwołania na rozprawie przy uznaniu braku legitymacji 
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czynnej do wniesienia odwołania (zob. wyrok z 15 maja 2013 r., KIO 1025/13, KIO 1047/13). 
Nawet w przypadku stwierdzenia przez Izbę, że zarzuty odwołującego wskazane w odwołaniu 
są zasadne, w przypadku braku interesu Izba oddali odwołanie. Wykonawca narazi się tym 
samym na utratę kosztów wpisu i pomimo tego, że zarzuty wskazane w odwołaniu miałyby 
szansę na obronę, nie zostaną one w ogóle poddane pod rozstrzygnięcie. 

 

 

Odwołanie od treści ogłoszenia i siwz 

Krąg podmiotów, które mogą korzystać z odwołania od treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: siwz), jest bardzo szeroki. Uprawnienie to przysługuje każdemu, 

kto ubiega się o udzielenie zamówienia, a więc osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Ponadto środki ochrony prawnej 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 

Na tym etapie postępowania wystarczające jest wykazanie jedynie hipotetycznej szkody, 

polegającej na takim sformułowaniu zapisów siwz, który może utrudniać wykonawcy dostęp do 

zamówienia. Jak wskazuje orzecznictwo w tym zakresie, wykonawca deklarujący 

zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia ma jednocześnie interes w jego uzyskaniu, jak 

również może ponieść szkodę w wyniku naruszenia ustawy przez zamawiającego, jeśli nie 

zachodzi obiektywna niemożliwość uczestnictwa tego wykonawcy w postępowaniu (zob. wyrok 

z 8 maja 2013 r., KIO 915/13). Ponadto w orzecznictwie KIO podkreśla się, że jeśli interes 

wykonawcy na etapie przed upływem terminu do składania ofert jest interesem faktycznym, 

gospodarczym w szerokim rozumieniu, to należy przyjąć, że powołanie się przez odwołującego 

na jego interes ekonomiczny jest wypełnieniem pierwszej przesłanki dopuszczalności 

odwołania. Jednakże poza interesem w uzyskaniu zamówienia odwołujący zobowiązany jest 

wykazać następujące przesłanki dopuszczalności odwołania: poniesienie lub możliwość 

poniesienia szkody, naruszenie przez zamawiającego przepisów pzp oraz związek przyczynowy 

między naruszeniem ustawy a szkodą (zob. wyrok z 7 czerwca 2013 r., KIO 1238/13). 

 

Interes wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza 

Dość kontrowersyjną kwestią zawsze było wykazanie interesu przez wykonawcę, którego oferta 

znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu ofert. Dotychczasowe orzecznictwo nie dawało 

wykonawcom pewności co do rozpoznania ich odwołania w sytuacji, kiedy ich oferta wybrana 

została jako najkorzystniejsza, a odwołanie przez nich wnoszone dotyczyło pozostałych ofert. 

Wynikało to z dość niejednolitego stanowiska wyrażanego w orzecznictwie. KIO uznawała 

interes wykonawcy w następujących okolicznościach:  

 1. W sytuacji, kiedy oferta z najkorzystniejszą ceną została odrzucona. Wykonawca, który złożył 

ofertę z korzystniejszą ceną, może skorzystać ze środków zaskarżenia i podnieść skuteczne 

zarzuty przeciwko odrzuceniu jego oferty (zob. postanowienie z 11 czerwca 2012 r., KIO 

1114/12 i z 27 kwietnia 2011 r., KIO 792/11). KIO stanęła na stanowisku, że dla wykazania 

interesu nie jest konieczne doznanie uszczerbku, ale wystarczy samo zagrożenie, że on 
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wystąpi, potencjalna możliwość prowadząca do takiego rozwoju sytuacji w dalszym 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.  

 2. W przypadku, gdy pozostali wykonawcy mogli złożyć odwołanie, podnosząc zarzuty 

przeciwko ofercie wybranego wykonawcy. Odwołujący mógłby bowiem ponieść szkodę przez 

utratę zamówienia. KIO w jednym ze swoich wyroków (wyrok z 15 maja 2012 r., KIO 800/12) 

stwierdziła, że za uznaniem posiadania interesu odwołującego mimo wyboru jego oferty 

przemawia obowiązek po stronie zamawiającego rozpatrzenia wszystkich ofert z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów (obligujących go do wykluczenia wykonawcy lub 

odrzucenia oferty) oraz wynikającej z nich zasady koncentracji środka odwoławczego, którą 

należy wywieść z treści art. 92, art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1, art. 182, art. 183, art. 186 ust. 1 

i. 4, art. 189 ust. 1,. 2,. 3 pzp, Stanowi to pewnego rodzaju potwierdzenie pierwszej pozycji 

odwołującego w rankingu ofert, choć przez niektórych traktowane jest jako działanie 

niepotrzebne.  

Wydawałoby się, że linia orzecznicza w tym zakresie powoli przechyla się jednak na niekorzyść 

wykonawców. Coraz częściej pojawiały się wyroki, w których, w odniesieniu do konkretnych 

stanów faktycznych, Izba nie uznawała interesu wykonawcy, którego oferta sklasyfikowana była 

na pierwszym miejscu (wyroki: z 2 kwietnia 2013 r., KIO 655/13 i z 27 lipca 2012 r., KIO 

1199/12). Jednak w dalszym ciągu linia ta przełamywana jest odmiennym stanowiskiem. W 

wyroku z 16 kwietnia 2013 r., (KIO 623/13, KIO 631/13) Izba uwzględniła interes wykonawcy, 

którego oferta znajdowała się na pierwszym miejscu, a którego czynności zmierzały do 

rozszerzenia podstaw odrzucenia innych ofert. Podobnie orzeczono w wyroku z 23 marca 2013 

r. (KIO 530/13), gdzie uznano interes odwołującego, który domagał się odrzucenia oferty innego 

wykonawcy na innej podstawie prawnej, niż to uczynił zamawiający. Izba wskazała, że w razie 

skutecznego podważenia, w innym postępowaniu, decyzji o odrzuceniu oferty tego wykonawcy 

(choćby w drodze środków ochrony prawnej złożonych przez tego wykonawcę), to wykonawca, 

który złożył ofertę tańszą, uzyskałby zamówienie.  

 

Interes w unieważnieniu postępowania 

W orzecznictwie KIO jednolicie przyjmuje się, że nie można mówić o interesie w uzyskaniu 

zamówienia, jeżeli żądaniem odwołującego jest unieważnienie postępowania. Interes 

wykonawcy musi być związany z uzyskaniem danego zamówienia, co oznacza, że odwołujący 

winien wykazać, że ma potrzebę uzyskania zamówienia publicznego w konkretnym 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego. Żądanie unieważnienia postępowania 

pozostaje w kolizji z możliwością uzyskania zamówienia w prowadzonym postępowaniu 

(wyrok z 5 stycznia 2012 r., KIO 2742/11). Wykonawca musiałby się powoływać na chęć 

uzyskania zamówienia w kolejnym postępowaniu. Żaden jednak przepis prawa nie nakłada 

na zamawiającego obowiązku ponownego przeprowadzenia postępowania w następstwie 

tego, które – w wyniku działań wykonawcy – musiał unieważnić. Nie ma również przeszkód, 

aby zamawiający, decydując się na powtórzenie postępowania o udzielnie zamówienia, 

zaostrzył warunki udziału w postępowaniu lub wymagania przedmiotowe, co 

uniemożliwiłoby wzięcie w nim udziału przez konkretnego wykonawcę.  
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Jeżeli więc wykonawca składając odwołanie nie zmierza do ochrony swojej pozycji w 

postępowaniu, w celu utrzymania możliwości uzyskania zamówienia, lecz domaga się 

unieważnienia postępowania – nie ma legitymacji do wniesienia odwołania. Zawarte w art. 

179 ust. 1 pzp sformułowanie: „ma lub miał interes” nie oznacza możliwości udzielenia 

ochrony prawnej wykonawcom niezainteresowanym w dacie składania odwołania 

uzyskaniem danego zamówienia (zob. wyrok z 13 września 2011 r., KIO 1866/11). 

Unieważnienie postępowania nie prowadzi do uzyskania przez odwołującego bezpośredniej 

korzyści. W sposób ewidentny nie prowadzi również do udzielenia zamówienia żadnemu 

podmiotowi, w tym odwołującemu. Wykonawca, żądając unieważnienia postępowania, 

pozbawia się szansy na uzyskanie zamówienia w danym postępowaniu, a tym samym – 

również legitymacji do wniesienia odwołania (zob. wyrok z 18 marca 2011 r., KIO 453/11). 

W orzecznictwie KIO odnaleźć można również odmienne tezy. W jednym z wyroków KIO stanęła 

na stanowisku, że unieważnienie postępowania z powodu okoliczności opisanych w art. 93 ust. 1 

pkt 4 pzp w przypadku, gdyby odwołanie zostało uwzględnione, ma wyłącznie charakter 

hipotetyczny, co nie jest wystarczające do stwierdzenia braku interesu w korzystaniu ze 

środków ochrony prawnej (zob. wyrok z 30 grudnia 2011 r., KIO 2702/11). W sprawie, której 

dotyczy wyrok, odwołujący podnosił zarzuty przeciwko ofercie, która została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zarzucając jej niezgodność z siwz. Istotne jest, że cena oferty odwołującego 

przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

KIO uznała, – wbrew stanowisku zamawiającego – że o braku interesu we wniesieniu odwołania 

nie przesądza fakt, że cena oferty odwołującego przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Izba opowiedziała się za szerokim 

rozumieniem interesu (faktycznego i prawnego) we wniesieniu odwołania, co wyraża się m.in. w 

przyjęciu, że w świetle art. 179 ust. 1 pzp wykonawca jest uprawniony, aby domagać się 

unieważnienia postępowania, co umożliwi mu ubieganie się o udzielenie zamówienia w 

kolejnym postępowaniu (o ile zostanie wszczęte). Stanowisko to niewątpliwie stanowi wyraz 

przyjęcia odmiennej, nowej definicji pojęcia „dane zamówienie”. We wskazanym orzeczeniu KIO 

przyjęła, że przez „dane zamówienie”, do którego odnosi się art. 179 ust. 1 pzp, należy rozumieć 

nie przedmiot konkretnego postępowania, lecz dostawę/usługę/robotę budowlaną, którą 

zamawiający chce na podstawie umowy o zamówienie publiczne nabyć. Wydaje się, że KIO 

dopuściła w tym wypadku możliwość dochodzenia unieważnienia postępowania.  

 


