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Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają kompetencje Krajowej Izbie 

Odwoławczej rozstrzygania sporów w formie wyroku bądź postanowienia. Zgodnie z jej 

art. 192 Izba wyrokiem może albo uwzględnić odwołanie, albo je oddalić. 

W takiej sytuacji o wyniku sprawy decyduje istotne naruszenie ustawy, które miało wpływ lub 

może mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Istotnym 

założeniem przy orzekaniu jest to, iż uznanie przez Izbę chociażby jednego z zarzutów jest 

równoznaczne z uwzględnieniem całego odwołania. Wówczas tak długo, jak chociaż jeden  

z postawionych zarzutów w odwołaniu zostanie przez Izbę podzielony, tak długo mamy do 

czynienia z uwzględnieniem odwołania w całości. 

Ustawodawca, formułując przepisy o rozpoznawaniu odwołań przez Izbę w p.z.p.  

i rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU 2010 nr 48, poz. 280) nie przewidział 

częściowego uwzględnienia odwołania. Oznacza to, że przy kategorycznym brzmieniu przepisów 

ustawy w związku z zasadą koncentracji środków ochrony prawnej niemożliwe jest wydanie 

orzeczenia uwzględniającego interes obu stron w postępowaniu, gdyż bez względu na ilość 

niezasadnie postawionych zarzutów w odwołaniu, potwierdzenie się jednego z nich, o ile ma lub 

może mieć wpływ na wynik postępowania, skutkuje uwzględnieniem odwołania w całości. 

Na równi z Izbą istotną rolę w procesie odwoławczym pełni zamawiający, który w związku  

z ustawowym obowiązkiem doręczenia mu kopii odwołania przed upływem terminu na jego 
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wniesienie jako jeden z pierwszych ma możliwość zapoznania się z merytorycznym 

stanowiskiem odwołującego. W takim przypadku zamawiający, poddając analizie odwołanie, ma 

możliwość uznania zasadności całego odwołania, jednego lub kilku z zarzutów. 

W ślad za orzecznictwem KIO zaznaczyć należy, że „fakt zadeklarowania przez zamawiającego 

częściowego uznania zarzutów odwołania, poza znaczeniem w przedmiocie dowodzenia  

i potwierdzania zarzutów (przyznania okoliczności procesowo istotnych dla stwierdzenia 

zasadności zarzutów), nie wywiera jakiegokolwiek bezpośredniego wypływu na wynik 

postępowania odwoławczego i nie determinuje kształtu rozstrzygnięcia". Wówczas, o ile uznanie 

przez zamawiającego odwołania w całości – przy założeniu, iż nie został zgłoszony sprzeciw 

przez przystępującego do postępowania odwoławczego – prowadziłoby do zakończenia 

postępowania w formie postanowienia o umorzeniu postępowania, o tyle uznanie jednego lub 

kilku z zarzutów odwołania nigdy nie stanowi przesłanki umorzenia postępowania 

odwoławczego w przyznanej części, jak również zniesienia kosztów stron. 

Potwierdza to orzecznictwo KIO, w którym wskazuje się, iż „przepisy ustawy nie znają instytucji 

częściowego umorzenia postępowania odwoławczego w związku z uwzględnieniem części 

zarzutów odwołania przez zamawiającego, ani pominięcia rozpoznania i orzeczenia o zarzutach, 

które odwołujący postawił i cały czas popiera. 

Izba umarza/może umorzyć postępowanie odwoławcze jedynie w ściśle wskazanych  

i kazuistycznie określonych w art. 186 ust. 2 i 3 ustawy przypadkach". 

Wyrazem braku regulacji częściowego uwzględnienia odwołania jest praktyka wykonawców 

cofania części zarzutów odwołania, które nie zostały uwzględnione przez zamawiającego lub 

zwyczajnie nieformułowania ich na etapie wnoszenia odwołania. Wskazuje to, że brak instytucji 

częściowego uwzględnienia odwołania wpływa niekorzystnie na pozycję wykonawców  

i zamawiającego. 

Najtrafniej uzasadnia potrzebę wprowadzenia omawianej regulacji sytuacja, gdy co prawda 

odwołanie zostanie uwzględnione, jednak wykonawca nie uzyska zamówienia w wyniku 

powtórzenia przez zamawiającego czynności badania i oceny ofert, które w efekcie spowoduje 

analogiczną decyzją zamawiającego w odniesieniu do skarżonej przez wykonawcę. 

Ponadto zamawiający obarczony zostanie poniesieniem kosztów przegranego postępowania, 

pomimo iż powtórzenie czynności w postępowaniu będzie skutkowało wyborem oferty tego 

samego wykonawcy, który uzyskał zamówienie przed wniesieniem odwołania. 

W opozycji do przepisów p.z.p. stoją przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują 

w art. 325, że sentencja wyroku winna zawierać kategoryczne rozstrzygnięcie co do każdego  

z żądań postawionych przez stronę. Wówczas, pomimo zasady orzekania przez sąd w jednym 

wyroku o całości sporu, wyjątek od tej zasady wyraża się w instytucji wyroku częściowego, 

który na podstawie art. 317 k.p.c. może być wydany wówczas, gdy nadaje się do rozstrzygnięcia 

tylko część żądania, albo niektóre z żądań pozwu. Na to wskazuje też wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach, że „zgodnie z art. 317 § 1 k.p.c. sąd może wydać wyrok częściowy z urzędu lub na 

wniosek, w wypadku gdy sprawa nie dojrzała w całości do rozstrzygnięcia, a wyjaśniono jedynie 

część żądania. Jest zatem suwerenną decyzją sądu, czy wyda wyrok częściowy czy też zakończy 

postępowanie i wyda wyrok". 
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W rezultacie sprowadza się to do tego, iż zapoznając się z rozstrzygnięciem sądu, można spotkać 

się z wyrokami, które jednocześnie uznają część postawionych żądań, jak i część z nich oddalają. 

Takie uregulowanie nie tylko nie naraża stron postępowania na krzywdzące rozstrzygnięcie 

sporu, ale również czyni zadość interesom każdej ze stron. 

 

Zdaniem autorki 

Paulina Nowicka, prawnik, Pieróg & Partnerzy 

Analiza postępowania odwoławczego wskazuje, że zgodnie z art. 192 p.z.p. KIO ma kompetencje 

do wydania wyroku, w którym jedynie może uwzględnić odwołanie albo je oddalić. Orzeczeniom 

Izby  nie jest znana instytucja częściowego uwzględniania odwołania przy jednoczesnym 

częściowym oddaleniu żądań przedstawionych przez wykonawcę, które właściwe są 

orzeczeniom sądów powszechnych. Prowadzi to do wniosku, że o ile zamawiający ma 

kompetencje do częściowego uwzględnienia odwołania, o tyle KIO związana ustawą nie może 

orzec co do częściowego uwzględnienia zarzutów, działając tym samym na szkodę wykonawców 

lub samego zamawiającego.  W takiej sytuacji cel postępowania odwoławczego, jakim jest 

prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, staje się 

niekiedy wyłącznie abstrakcyjny. 

 


