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W ramach procedury bada-
nia i oceny ofert złożonych 
w  postępowaniu o  udzie-

lenie zamówienia publicznego zama-
wiający zobowiązani są dokonać szere-
gu czynności. Jedną z nich jest badanie, 
czy złożone oferty nie zawierają rażąco 
niskiej ceny. Formalną podstawę ta-
kiego badania stanowi art.  90 ust.  1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z którym zamawiający w celu 
ustalenia, czy  oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca  się do  wykonaw-
cy o  udzielenie w  określonym termi-
nie wyjaśnień dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na  wysokość 

ceny. Nie oznacza to, że  zamawiający 
zobowiązany jest do wszczęcia tej pro-
cedury w stosunku do każdej złożonej 
oferty. Procedurę  tę powinien on za-
stosować dopiero wtedy, kiedy poweź-
mie wątpliwości, czy cena danej oferty 
nie jest rażąco niska.

Jeśli wyjaśnienia nie  zostaną zło-
żone lub zostaną złożone wyjaśnie-
nia potwierdzające, że  cena badanej 
oferty jest rażąco niska, zamawiający 
zobowiązany jest do  odrzucenia ta-
kiej oferty na  podstawie art.  89 ust.  1 
pkt 4 pzp. Wykonawca składający taką 
ofertę nie  może uzyskać zamówienia, 
albowiem nie daje rękojmi należytego 
jego wykonania.

Wyjaśnienia w  przedmiocie rażąco 
niskiej ceny mogą zatem mieć kluczo-
we znaczenie dla uzyskania zamówie-
nia publicznego. Zasadniczo każdy 
przecież wykonawca składający ofertę 
w  postępowaniu o  udzielenie zamó-
wienia jest zainteresowany jego pozy-
skaniem. Wobec tego w  praktyce po-
jawiła się wątpliwość co do zgodności 
z ustawą Prawo zamówień publicznych 
wielokrotnego wzywania tego same-
go wykonawcy do  złożenia wyjaśnień 
w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

Cel żądania wyjaśnień
Wezwanie do  wyjaśnień jest elemen-
tem badania i  oceny ofert i  takiemu 
celowi powinno służyć.

n	 	Wyrok	KIO	z	7	maja	2014		
(KIO	798/14)
„(…) nasuwa się więc pytanie, czy Za-

mawiający ma możliwość zwrócenia  się 
do  wykonawcy o  udzielenie w  określo-
nym terminie wyjaśnień elementów ofer-
ty mających wpływ na  wysokość ceny 
więcej niż jeden raz. Biorąc pod uwagę 
ugruntowany pogląd wyrażony w wyro-
ku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 23 lu-
tego 2007 roku, sygn. akt: X Ga 23/07 
(…), przy uwzględnieniu, iż ustawodaw-
ca nie ograniczył takiego działania, odpo-
wiedź będzie twierdząca, jednakże należy 
stanowczo zaznaczyć, że  nie  prowadzi 
to do obowiązku wzywania wykonawcy 
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W pzp nie uregulowano kwestii, czy wezwanie 
może być wystosowane tylko jednokrotnie,  
czy też wielokrotnie, nie wskazano również  
kryteriów, jakimi powinien posłużyć się  
zamawiający, jeśli zdecyduje się na  
wystosowanie kolejnego wezwania. 
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do wyjaśnienia rażąco 
niskiej ceny
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do składania wyjaśnień, aż do czasu gdy 
będą one potwierdzać, że cena nie jest ra-
żąco niska, lecz [do czasu, gdy] pozwolą 
Zamawiającemu na  obiektywną ocenę 
tychże wyjaśnień”.

Zatem w  przypadku wystosowania 
kolejnego wezwania do  złożenia wy-
jaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny 
trzeba pamiętać o tym, że powinno być 
ono nakierowane na podjęcie przez za-
mawiającego odpowiednio umotywo-
wanej decyzji.

Wykładnia językowa
Treść art.  90 ust.  1  pzp nie  reguluje 
kwestii, czy wezwanie może być wysto-
sowane tylko jednokrotnie, czy też wie-
lokrotnie, ani nie  wskazuje kryteriów, 
jakimi powinien posłużyć się zamawia-
jący, jeśli decyduje się na wystosowanie 
kolejnego wezwania. Przepis ten nie li-
mituje liczby wezwań zamawiającego 
do udzielenia przez wykonawcę wyja-
śnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny.

Wykładnia funkcjonalna
Przyjęcie, że wyjaśnienia mogą być zło-
żone tylko raz, hołdowałoby formali-
zmowi postępowania, który – jak to się 
zwykło podkreślać – nie jest celem sa-
mym w sobie. Z drugiej strony możli-
wość wielokrotnego, nieskrępowanego 
wezwania mogłaby prowadzić do  na-
ruszenia zasady równego traktowania 
wykonawców, uczciwej konkurencji 
czy  wreszcie szybkości postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Należy mieć też na uwadze, że w zależ-
ności od tego, co jest przedmiotem za-
mówienia, a także w zależności od stop-
nia jego skomplikowania, od  sposobu 
budowy formularza cenowego czy  in-
formacji na  temat ceny zawartych 
w  ofercie, wezwanie do  wyjaśnień i  – 
w  konsekwencji – same wyjaśnienia 
mogą mieć inną treść. Dlatego dopusz-
czalność ponownego wezwania do zło-
żenia wyjaśnień musi być badana ad 
casu, przy uwzględnieniu okoliczności 
faktycznych i  prawnych istniejących 
w  danym postępowaniu. Niemniej 

jednak w  doktrynie i  orzecznictwie 
wypracowano kryteria dopuszczalno-
ści ponownego wezwania do  złożenia 
wyjaśnień.

Ogólne wezwanie
W pierwszej kolejności dla niniejsze-
go zagadnienia istotne znaczenie ma 
treść wezwania do złożenia wyjaśnień. 
Zazwyczaj jest ono sformułowane 
w  sposób ogólny: zamawiający – po-
wołując się na art. 90 ust. 1 pzp – żąda 
od  wykonawcy, by  ten złożył wyja-
śnienia w zakresie rażąco niskiej ceny; 
zamawiający nie  wskazuje przy  tym 
na  konkretne elementy ceny, których 
wyjaśnienia żąda. Taki sposób wy-
jaśniania ceny jest związany przede 
wszystkim z wynagrodzeniem ryczał-
towym. Oczywiście, jeśli wyjaśnie-
nia złożone w  odpowiedzi na  takie 
wezwanie będą wystarczająco prze-
konujące, to  nie  będzie w  ogóle po-
trzeby dalszego wyjaśniania. Problem 
pojawia  się wtedy, gdy złożone wyja-
śnienia są  w  ocenie zamawiającego 

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
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niewystarczające. W  takiej sytuacji, 
ze  względu na  ogólność wezwania, 
dopuszcza  się ponowne wezwanie 
do  złożenia wyjaśnień, ze  wskaza-
niem, których konkretnie elementów 
wyjaśnienia żąda zamawiający. We-
zwanie do złożenia wyjaśnień powin-
no być sformułowane w formie pytań.

n	 	Wyrok	Sądu	Okręgowego		
w	Olsztynie	V	Wydział		
Gospodarczy	z	9	grudnia	2010	r.	
(V	Ga	122/10)
„Pytanie do  wykonawcy powinno 

(…) wskazywać elementy oferty, któ-
re podczas badania oferty wzbudziły 
wątpliwości i co do których zamawia-
jący oczekuje wyjaśnień. Rzeczą wy-
konawcy w takiej sytuacji jest udzielić 
wyjaśnień w  zakresie okoliczności, 
które wpłynęły na  kalkulację ceny. 
Postępowanie z art. 90 ust. 1 ma cha-
rakter wyjaśniający, a  nie  dowodowy, 
i  ma na  celu utwierdzić zamawiające-
go, że  dokonana przez niego wstępna 
ocena oferty jest prawidłowa lub nie. 
Jednakże, aby te wątpliwości rozwiać, 
[wykonawca] musi wiedzieć, które 
to  elementy wzbudziły zastrzeżenia 
i w jakim kierunku mają iść jego wyja-
śnienia. Tymczasem treść pisma z dnia 
22  lipca 2010 r. jest ogólnikowa i daje 
olbrzymie możliwości wykorzystania 
przeciwko oferentom. Zamawiający 
nie  wskazuje, jakich konkretnie do-
maga się wyjaśnień i do jakich kwestii 
wykonawca ma się ustosunkować. (…) 
Tym samym nie miał podstawy do do-
magania  się, by  wykonawca złożył 
szczegółowe wyjaśnienia. (…) Zama-
wiający nie może obarczać wykonawcy 
negatywnymi konsekwencjami, w  po-
staci odrzucenia oferty, skoro nie spre-
cyzował stopnia szczegółowości wyja-
śnień, jakich oczekuje”.

W przypadku wynagrodzenia kosz-
torysowego, gdy kosztorysy ofertowe 
są  załączane do  oferty, zamawiający 
nie  mają problemu ze  zidentyfikowa-
niem elementów ceny, które budzą 

wątpliwości. W  pozostałych przypad-
kach – często ze  względu na  budowę 
formularza cenowego, w  którym za-
mawiający żąda podania tylko ceny 
całkowitej za wykonanie zamówienia 
(albo zaledwie kilku składowych ceny) 
– wskazanie w  pierwszym wezwaniu 
do  złożenia wyjaśnień konkretnych 
elementów, które budzą wątpliwo-
ści zamawiającego, będzie po  prostu 

niemożliwe. Trudno oczekiwać w  ta-
kiej sytuacji od  zamawiającego, żeby 
domyślał  się, czy  prognozował jakie-
kolwiek niedoskonałości w  wycenie 
badanej oferty. Dopiero udzielone wy-
jaśnienia, w których powinny się takie 
elementy składowe ceny znaleźć, będą 
dawały zamawiającemu wiedzę nie-
zbędną do  wskazania poszczególnych 
elementów ceny, które budzą jego wąt-
pliwości.

n	 	Wyrok	KIO	z	12	maja	2014	r.		
(KIO	785/14)
„Wyjaśnienia nie  muszą być jedno-

etapowe, gdyż w  miarę uzyskiwania 
wyjaśnień mogą powstawać kolej-
ne pytania. A  w  przypadku podania 
w ofercie wyłącznie ceny globalnej (bez 
jej rozbicia w  formularzu ofertowym/
cenowym), prawdopodobnie takie na-
wet być nie mogą. W sytuacji bowiem, 
w  której częścią oferty jest szczegóło-
wy formularz cenowy lub kosztorys, 
zamawiający może od razu zwrócić się 
o  wyjaśnienie poszczególnych pozy-
cji lub też przedstawienie dowodów, 
czy  zadeklarowane ceny są  realne. 
W  przypadku jednej ceny globalnej 
oferty takie rozbicie następuje dopie-
ro podczas wyjaśnień – zatem dopiero 
w  tym momencie zamawiający będzie 
mógł sformułować konkretne pytania 
co do elementów ceny”.

Wezwanie nieprecyzyjne
Wezwanie nieprecyzyjne powinno 
być ocenione podobnie jak wezwanie 
ogólne, zwłaszcza gdy wprowadza ono 
wykonawcę w  błąd i  nie  pozwala od-
kodować rzeczywistych intencji zama-
wiającego.

Rzetelne wyjaśnienia
Jak już wskazano, wyjaśnienia mają 
ułatwić ocenę oferty, a  nie  dążyć 
do  wykazania, że  cena oferty nie  jest 
rażąco niska. Wobec tego w  orzecz-
nictwie podnosi  się, że ponowne we-
zwanie do  złożenia wyjaśnień w  za-
kresie rażąco niskiej ceny powinno 

Artykuł 90 ust. 1 pzp

Jeżeli cena oferty wydaje się rażą-
co niska w stosunku do przedmio-
tu zamówienia i budzi wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówie-
nia zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych prze-
pisów, w szczególności jest niższa 
o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszyst-
kich złożonych ofert, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenie dowodów, dotyczą-
cych elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szcze-
gólności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania 
zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzy-
jających warunków wykonywa-
nia zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do usta-
lenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podsta-
wie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. 
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. 
Nr 157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów.
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być skierowane przede wszystkim 
do wykonawcy, który rzetelnie udzie-
la odpowiedzi na  uprzednie wyja-
śnienia. Trudno  się z  tym poglądem 
nie zgodzić. Jeśli wykonawca nie prze-
jawia inicjatywy w wykazaniu, że cena 
jego oferty nie jest rażąco niska, to ta-
kie działanie nie powinno zasługiwać 
na ochronę.

W ramach uzasadnienia takiego po-
dejścia w pierwszej kolejności wskazu-
je się na treść art. 90 ust. 1 pzp, który 
nie  zabrania powtórzenia czynności 
wezwania do  złożenia wyjaśnień. Je-
śli zamawiający ma dalsze wątpliwo-
ści co  do  złożonych wyjaśnień, może 
żądać od  wykonawcy kolejnych wy-
jaśnień dotyczących okoliczności 
uzasadniających zaoferowaną przez 
wykonawcę cenę, w  szczególności 
w  przypadku gdy treść pierwsze-
go wezwania do  złożenia wyjaśnień 
nie  określała zakresu oczekiwanych 
informacji lub też gdy wątpliwości po-
jawiły się na tle złożonych wyjaśnień.

n	 	Wyrok	KIO	z	25	kwietnia	2014	r.	
(KIO	725/14)
„(…) prowadzona procedura wyja-

śnień nie  może usprawiedliwiać uchy-
lania  się przez wykonawcę od  złożenia 
rzetelnych wyjaśnień elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. Brak 
rzetelności w składanych wyjaśnieniach 
nie może uzasadniać kolejnych wezwań 
kierowanych do wykonawcy”.

n	 	Wyrok	KIO	z	12	maja	2014	r.		
(KIO	785/14)
„Zamawiający nie musi wielokrotnie 

wzywać do  wyjaśnień [wykonawcy], 
który od  początku składa wyjaśnie-
nia ogólnikowe, wymijające i  nieprze-
konywające, ale powinien wysłuchać 
wykonawcy, który składa wyjaśnienia 
sumiennie – dotyczy to w szczególno-
ści sytuacji, gdy zamawiający nie zadaje 
konkretnych pytań”.

n	 	Wyrok	KIO	z	7	kwietnia	2014	r.	
(KIO	572/14)
„Jednak w  sytuacji, gdy wezwanie 

zamawiającego było niejasne lub miało 
charakter ogólny, skutkiem czego wyja-
śnienia wykonawcy nie są dostateczne, 
zamawiający może zadać dodatkowe 
pytanie. W podobnym tonie wypowie-
dział się także Sąd Okręgowy w Olszty-
nie w wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r. 
(V Ga 122/10). Zdaniem Izby dopusz-
czalne jest również dodatkowe badanie 
poszczególnych elementów wyjaśnień, 
lecz nie uzupełnianie wyjaśnień”.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwo-
ławczej wskazuje zatem na  kryterium 
rzetelności w  udzielaniu wyjaśnień, 
jako decydujące o  dopuszczalno-
ści kolejnego wezwania. Oczywiście 
w  sposób nierozłączny związana jest 
z  tym kwestia treści samego wezwa-
nia do  złożenia wyjaśnień. Oceniając 
bowiem, czy  konkretne wyjaśnienia 

są rzetelne, czy nie, nie sposób nie od-
nieść  się do  treści tegoż wezwania. 
To  wezwanie powinno determinować 
treść udzielonych wyjaśnień. Trudno 
uznać za nierzetelne te wyjaśnienia, 
w  których nie  uwzględniono kwestii, 
o  jakie zamawiający nie  pytał, i  które 
nie miały wpływu na wycenę oferty.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że  zamawiający, zwłaszcza w  przypad-
ku złożonego przedmiotu zamówie-
nia, nie  musi wiedzieć, jak powinna 
wyglądać kalkulacja cenowa. W  takiej 
sytuacji nie  będzie on pytał, w  we-
zwaniu o  konkretne elementy. Zresztą 
w art. 90 ust. 2 sam ustawodawca wska-
zał na  szereg przykładowych czynni-
ków, które zamawiający bierze pod 
uwagę, oceniając wyjaśnienia wyko-
nawcy. Zamawiający nie musi wiedzieć 
(i zazwyczaj nie ma takiej możliwości), 
czy i które z tych czynników zaistniały 
w przypadku konkretnego wykonawcy. 
Należy pamiętać o tym, że wyjaśnienia 
mają dopiero doprowadzić do  pozy-
skania wiedzy na  ten temat. Przed ich 
uzyskaniem zamawiający ma „tylko” 
wątpliwości, czy  cena nie  jest rażą-
co niska. Celem uzyskania wyjaśnień 
jest potwierdzenie lub rozwianie tych 
wątpliwości. Na  tej podstawie zasadne 
wydaje  się przyjęcie, że  jeśli wezwanie 
zostało sformułowane w  sposób ogól-
ny, to  w  odpowiedzi na  to  wezwanie 
wykonawca powinien przedstawić kal-
kulację wskazującą, że suma wszystkich 

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
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jej elementów jest zgodna z ceną całko-
witą wykonania zamówienia, określoną 
w ofercie. Ważne jest jednak, aby kalku-
lacja odzwierciedlała wszystkie koszty 
składające  się na  przedmiot zamówie-
nia i zysk. Jeśli w kalkulacji pominięto 
jakiś element przedmiotu zamówienia, 
to  kolejne wyjaśnienia prowadziłyby 
do uzupełnienia poprzednich. Nie będą 
bowiem rzetelne takie wyjaśnienia, 
które nie  odzwierciedlają ceny oferty. 
Zamawiający na  tej podstawie może 
uzyskać wiedzę, którą skonfrontuje 
z  własnym rozeznaniem. Jeśli jednak 
w jego ocenie wyjaśnienia te nadal będą 
budziły wątpliwości, może wystosować 
kolejne wezwanie.

Zasady ogólne
Powyższe kryteria dopuszczalno-
ści ponownego wezwania do  złoże-
nia wyjaśnień zostały wypracowane 
z uwzględnieniem ogólnej zasady pra-
wa zamówień publicznych – zasady 
równego traktowania wykonawców. 
Dla przykładu w wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z 7 kwietnia 2014 r. (KIO 
572/14) Izba zważyła, że zasady uczci-
wej konkurencji oraz równego trakto-
wania wykonawców stanowią z  mocy 
art. 7 ust. 1 pzp jeden z fundamentów 
systemu zamówień publicznych. Stąd 
też w  orzecznictwie  KIO oraz sądów 
okręgowych ukształtował  się w  na-
wiązaniu do dyrektyw art. 7 ust. 1 pzp 
pogląd, że  wezwanie do  wyjaśnienia 
elementów oferty mających wpływ 
na  jej cenę ma charakter jednokrotny 
(zob. wyrok SO w Poznaniu z 21 maja 
2008 r., X Ga 127/08; wyrok SO War-
szawa–Praga w Warszawie z 9 kwietnia 
2010  r., IV Ca 1299/09), a  oferta wy-
konawcy, który zlekceważył wezwanie 
zamawiającego i  złożył wyjaśnienia 
ogólnikowe, nieodnoszące się do treści 
wezwania, podlega odrzuceniu. Kiero-
wanie ponownego wezwania w  takiej 
sytuacji nie  tylko godziłoby w  prawa 
innych wykonawców, ale również pro-
wadziłoby do  przewlekłości postępo-
wania o udzielenie zamówienia.

Z  powyższym poglądem można 
jednak polemizować. Skoro ustawa 
nie  zabrania wielokrotnego wzywa-
nia do  wyjaśnień, to  równie dobrze 
można argumentować, że  zasadą jest 
wielokrotne wzywanie do  wyjaśnień, 
limitowane przesłankami wskazanymi 
powyżej. Wydaje  się jednak, że  dru-
gorzędne znaczenie ma ustalenie, 
czy  obowiązuje zasada wielokrotności 
wzywania, która doznaje ograniczeń 
(w  przypadku nierzetelnych wyja-
śnień), czy też obowiązuje zasada jed-
nokrotności wezwania (przełamywana 
w pewnych sytuacjach – dla uzyskania 
rzetelnych wyjaśnień lub w przypadku 
ogólności wezwania). Finalnie istotne 
jest bowiem ustalenie przesłanek, któ-
re uprawniają (a w zasadzie należałoby 
rzec – zobowiązują) zamawiającego 
do wystosowania kolejnego wezwania.

Dyrektywy unijne
Także dyrektywy unijne nie  udzie-
lają jednoznacznej odpowiedzi 
w  przedmiotowej kwestii. Obowiązu-
jący art. 90 pzp odnoszący się do rażąco 
niskiej ceny ma swoje źródło w  art.  55 
dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koor-
dynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, do-
stawy oraz usługi (dyrektywy klasycz-
nej) oraz w  art.  57 ust.  2 dyrektywy 
2004/17/WE koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w  sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych 2004/17/WE (dyrektywy 
sektorowej).

Zgodnie z  art.  55 ust.  2 dyrektywy 
klasycznej: „Przez konsultacje z oferen-
tem instytucja zamawiająca weryfikuje 
składowe elementy oferty, uwzględnia-
jąc dostarczone dowody”. Z kolei zgod-
nie z art. 57 ust. 2 dyrektywy sektorowej: 
„Podmiot zamawiający jest zobowiąza-
ny dokonać weryfikacji poszczególnych 
elementów w  porozumieniu z  oferen-
tem i  z  uwzględnieniem przedstawio-
nych dowodów”. Zatem w  dyrekty-
wie klasycznej można doszukiwać  się 

uzasadnienia do  przeprowadzenia 
szerszej procedury wyjaśniającej aniże-
li tylko wezwanie do wyjaśnień. Użycie 
sformułowania „konsultacje” wskazy-
wałoby na  większy stopień aktywno-
ści obydwu stron w  wyjaśnieniu ceny 
i na etapowość tej procedury.

n	 	Wyrok	KIO	z	12	maja	2014	r.		
(KIO	785/14)
„Art. 55 dyrektywy 2004/18/WE 

w  ustępie  2 wskazuje też na  inną bar-
dzo istotną kwestię: «przez konsultacje 
z  oferentem instytucja zamawiająca 
weryfikuje składowe elementy oferty, 
uwzględniając dostarczone dowody». 
Oznacza to, że  zamawiający powi-
nien  tę ofertę z  wykonawcą niejako 
«omówić», żeby wyjaśnić niejasności 
i wątpliwości. Tymczasem zamawiający 
jako powód odrzucenia oferty podał, 
iż koszty części zamiennych budzą jego 
wątpliwości co  do  sposobu oszacowa-
nia, a kalkulacja nie wskazuje, których 
części dotyczy cena zakupu wskazana 
w  kalkulacji, a  wskazane ceny są  zbyt 
niskie, by mogły dotyczyć całych urzą-
dzeń. Zamawiający wskazał też, iż brak 
odniesienia w treści wyjaśnień do mar-
ży może uprawdopodabniać pominięcie 
zysku. Jeśli zamawiający miał takie wąt-
pliwości, powinien przede wszystkim 
poprosić wykonawcę o ich wyjaśnienie, 
a nie przyjmować ich istnienie (wątpli-
wości) na niekorzyść wykonawcy”.

Na  marginesie należy zauważyć, 
że nowe dyrektywy unijne, tj. dyrekty-
wa Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2014/24/UE z  dnia 26  lutego 2014  r. 
w  sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – 
w  art.  69 ust.  3 – oraz dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2014/25/
UE z dnia 26  lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wod-
nej, energetyki, transportu i usług pocz-
towych, uchylająca dyrektywę 2004/17/
WE – w art. 84 ust. 3 – także wspomina-
ją o konsultacjach z oferentem. 
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