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Niejasne przesłanki
O ile poprawianie oczywistych omyłek pisarskich czy ra-
chunkowych nie budzi większych wątpliwości, o tyle – jak 
pokazuje praktyka – poprawianie innych omyłek, o których 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, stwarza często poważne 
problemy. Truizmem jest stwierdzenie, że dopuszczalność 
poprawienia omyłki w trybie powołanego przepisu jest 
zagadnieniem kazuistycznym, uzależnionym od okolicz-
ności danego stanu faktycznego. Niemniej jednak istotną  
rolę odgrywa w tym względzie także wykładnia omawia- 
nego przepisu in abstracto, dokonywana w ramach orzecz-
nictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów.

 
 
Mimo że art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp funkcjonuje już od 
dawna, wciąż budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, 
przejawiające się nie tylko w różnorodnym podejściu 
zamawiających do problemu poprawiania omyłek  
w ofertach, ale również w rozbieżnym orzecznictwie 
Krajowej Izby Odwoławczej.

 
Przypomnieć należy, że art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nakłada na 
zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie wyko-
nawcy innej omyłki (czyli niebędącej oczywistą omyłką 
pisarską i rachunkową), polegającej na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przy tym 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Literalne brzmienie przepisu wskazuje zatem na dwa warunki 
sine qua non, których spełnienie obliguje zamawiającego 
do poprawienia omyłki w ofercie:

1) niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych wa-
runków zamówienia musi mieć charakter omyłki,

2) poprawienie omyłki nie może prowadzić do istotnej 
zmiany treści oferty.

O ile problem istotności zmian w treści oferty był tematem 
licznych opracowań i orzeczeń, przy czym doczekał się  
w miarę jednolitej wykładni, o tyle kwestia kwalifikacji 
danej niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia, jako omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2  
pkt 3 Pzp, prowadzi do licznych wątpliwości i rozbieżności  
w stosowaniu ww. przepisu.

Kiedy mamy do czynienia z omyłką
Jak się okazuje, to z pozoru banalne pytanie prowadzi do 
licznych rozbieżności interpretacyjnych na gruncie orzecz-
nictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów. Wyodrębnić 
można w tym względzie dwie linie orzecznicze.

Dominujący pogląd zakłada, że zauważona niezgodność 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
nie może być przejawem celowego działania wykonawcy, 
polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli 
o określonej treści. Wskazywał na to m.in. Sąd Okręgowy 
w Krakowie, podkreślając, że: art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, wpro-
wadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków 
odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza 
poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opusz-
czeń, drobnych różnic itp., lecz wszystkie te zmiany muszą 
mieścić się w pojęciu omyłki. Z założenia zatem umyślne 
zastosowanie w ofercie np. materiału całkowicie odmien-
nego od projektu nie może być traktowane jako omyłka 
w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp (wyrok  
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z 29 stycznia 2010 r., sygn. akt: XII GA 429/09). W świetle 
powyższego omyłka musi wynikać z błędu wykonawcy, co 
oznacza, że sformułowanie oferty w sposób niezgodny 
z SIWZ nie może być działaniem świadomym i zamierzonym. 

 
 
W ciągu ostatnich lat wyraźnie zarysowała się linia 
orzecznicza, wskazująca na możliwość uznania nie-
zgodności oferty z SIWZ za omyłkę jedynie wtedy, 
gdy na podstawie treści oferty możliwe jest ustalenie,  
że zamiarem wykonawcy było w istocie złożenie  
oferty zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego. 

 
Konsekwencją powyższego jest często wyrażane w orze-
czeniach KIO zapatrywanie, że o omyłce można mówić 
jedynie wtedy, gdy zamawiający posiada wszelkie dane 
niezbędne do samodzielnego jej poprawienia (por. m.in. 
wyrok KIO z 2 czerwca 2014 r., sygn. akt: KIO 1022/14). 

Jednocześnie podkreśla się, że poprawienie w ofercie 
omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, nie 
może powodować wytworzenia zupełnie odmiennego, 
nowego oświadczenia woli wykonawcy, np. w przedmiocie 
oferowanego świadczenia, czy dowolnego wypełnienia go 
dodatkową treścią, co do której zamawiający nie posiada 
żadnych danych i informacji (zob. wyrok z 9 grudnia 2014 r.,  
sygn. akt: KIO 2457/14; wyrok KIO z 30 czerwca 2010 r.,  
sygn. akt: KIO 1127/10; wyrok KIO z 8 stycznia 2013 r., 
sygn. akt: KIO 2813/12). Innymi słowy, wprowadzone po- 
prawki muszą stanowić odzwierciedlenie rzeczywistego 
oświadczenia woli wykonawcy.

Uzasadnienia powyższego stanowiska upatruje się w szcze-
gólności w ustawowym zakazie prowadzenia negocjacji 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W kategoriach 
negocjacji należałoby bowiem rozpatrywać kreowanie treści 
oferty w sposób odbiegający od jej pierwotnej, zamierzonej 
treści. Ponadto zamawiający musi wiedzieć, w jaki sposób 
stwierdzoną omyłkę poprawić. Jeżeli zatem nie jest w stanie 
odtworzyć właściwej, niezniekształconej treści oferty, dokonać 
poprawienia omyłki, co od zasady, nie może (por. wyrok KIO 
z 13 października 2013 r., sygn. akt: KIO1975/14).

Omyłka w szerokim ujęciu
Warto jednak odnotować, że w części orzeczeń prezento-
wany jest pogląd, zgodnie z którym o omyłce w rozumieniu 
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp można mówić również wtedy, gdy 
wykonawca świadomie sporządził ofertę o określonej treści, 
która jednak z różnych przyczyn okazała się niezgodna 
z treścią specyfikacji (np. w wyniku błędnej interpretacji 
wymagań zamawiającego przez wykonawcę). 

U podstaw powyższej konstatacji legło przekonanie, że 
rozumienie innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 Pzp, nie powinno być interpretowane zawężająco, 
tj. jedynie jako techniczny błąd w sposobie sporządzenia 
oferty, powstały bez świadomości wykonawcy co do jego 
wystąpienia, lecz omyłka w rozumieniu tego przepisu może 
również dotyczyć oferty sporządzonej z pełną świadomo-
ścią co do celowości i kształtu jej poszczególnych zapisów, 
jednakże w błędnym przekonaniu co do jej zgodności  
z treścią SIWZ. W ocenie niektórych składów orzekają-
cych, tego typu błędy wykonawcy, pod warunkiem ich  
nieistotności, również podlegają poprawieniu w trybie  
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (zob. wyrok KIO z 5 sierpnia 2009 r., 
sygn. akt: KIO/UZP 959/09; wyrok KIO z 17 kwietnia 2015 r., 
sygn. akt: KIO 674/15; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 
z 22 lipca 2015 r., sygn. akt: KIO 1472/15).

Jednocześnie – jak podkreśla się w wyrokach wpisujących 
się w ww. nurt orzeczniczy – art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie 
wprowadza wprost negatywnej przesłanki dotyczącej celo-
wości złożenia oferty o treści niezgodnej z SIWZ. Wykaza-
nie wystąpienia owej celowości w większości przypadków 
byłoby niezwykle trudne lub niemożliwe. Należy zauważyć,  
że złożenie oferty de facto wiąże się z zaakceptowaniem  
przez wykonawcę określonych przez zamawiającego ocze-
kiwań co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 

 
Należy przyjąć, że wykonawca, podejmując decyzję  
o uczestnictwie w postępowaniu i złożeniu w nim 
oferty, chce przez to uczynić zadość postawionym  
w postępowaniu wymaganiom. 

 
W konsekwencji – jeżeli konkretne okoliczności nie wska-
zują wprost, że jest inaczej – należy przyjąć założenie, 
że wykonawca złożył ofertę w dobrej wierze, z zamiarem 
zaoferowania świadczenia we wszystkich elementach 
zgodnego z wymaganiami określonymi w opisie przed-
miotu zamówienia. 

Jako uzasadnienie powyższego stanowiska wskazuje się 
dodatkowo, że ostatecznym momentem weryfikacji omyłki, 
a w tym przypadku również zmiany przekonania wyko-
nawcy co do poprawności jego oferty, jest zawiadomienie  
o dokonanym poprawieniu omyłki i ewentualny brak wyra-
żenia zgody wykonawcy w tym zakresie, będący w świetle 
art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp podstawą do odrzucenia oferty. 

Zdaniem eksperta Zdaniem eksperta
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Do poprawienia kwalifikuje się każda 
omyłka, której poprawienie nie prowadzi 

do istotnej zmiany oferty.
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Ocena słuszności zapatrywań
Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji Pzp, 
istotą analizowanego przepisu było ograniczenie liczby 
ofert odrzucanych z powodu nieistotnych omyłek po-
pełnionych przez wykonawców. Mimo że motywacją do 
wprowadzenia tego przepisu były często pojawiające 
się błędy w formularzach cenowych, formalnie zakres 
jego zastosowania nie jest ograniczony przedmiotowo. 

Literalna wykładnia art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp prowadzi zatem 
do wniosku, że do poprawienia kwalifikuje się każda omył-
ka, której poprawienie nie prowadzi do istotnej zmiany 
oferty. W konsekwencji trudno zgodzić się z zapatrywa-
niem, że pojęcie omyłki powinno sprowadzać się wyłącznie 
do błędów, rozbieżności czy przeoczeń, będących znie-
kształceniem woli wykonawcy. Przeciwnie – w świetle ratio 
legis ww. przepisu w zasadzie każda niezgodność oferty 
z SIWZ powinna być poczytywana jako omyłka, która –  
o ile nie jest istotna – podlega poprawieniu. Innymi słowy, 
nawet zamierzone złożenie oferty w określonym kształcie, 
który w wyniku weryfikacji przez zamawiającego okazuje 
się w pewnym, nieistotnym zakresie niezgodny z treścią 
SIWZ, nie powinno wykluczać możliwości uznania takiej 
niezgodności za omyłkę i poprawienia jej na podstawie 
analizowanego przepisu. 

O zamiarze złożenia oferty o treści zgodnej ze specyfi-
kacją w sposób wystarczający świadczyć powinien brak 
sprzeciwu wykonawcy wobec dokonanej przez zama-
wiającego zmiany w ofercie. Taki też wydaje się sens 
nakazu powiadomienia wykonawcy o poprawieniu omyłki 
ustanowionego w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W przypadku 
ograniczenia możliwości poprawienia omyłki wyłącznie do 
sytuacji, w której prawidłowa i zamierzona treść oświad-
czenia woli wynika pośrednio z samej oferty, powiadomie- 
nie byłoby zbędne.

Z tej perspektywy przyjęcie założenia, zgodnie z którym 
warunkiem poprawienia omyłki jest możliwość ustalenia 
zamiaru złożenia prawidłowej treści oświadczenia woli 
wykonawcy na podstawie samej oferty, zbliża rozumienie 
innej omyłki do oczywistej omyłki pisarskiej. Tymczasem 
jedynym ograniczeniem i wyznacznikiem istoty analizowa-
nego przepisu jest zakaz wprowadzania istotnych zmian 

do treści oferty. W związku z powyższym, dla przyjęcia 
wystąpienia innej omyłki nie ma potrzeby odwoływania się 
do stopnia „nieświadomości” wykonawcy czy też ustalania 
rzeczywistych intencji wykonawcy w trakcie przygotowy-
wania oferty. 

 
 
Zasadne wydaje się możliwie szerokie rozumienie 
terminu „omyłka”. Omyłką będą więc zarówno błędy 
w przygotowaniu oferty i odpowiednim, prawidłowym 
wyrażeniu jej treści popełnione przez wykonawcę, jak 
też pominięcia (np. wynikające z zapomnienia, błędnego 
rozumienia wymagań SIWZ itp.) w wypełnieniu czy 
zaoferowaniu wszystkich elementów oferty. 

 
W ujęciu tym właściwie wszystkie nieprawidłowości oferty 
względem specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
są omyłkami wykonawcy i jako takie winny podlegać 
poprawieniu, chyba że sam wykonawca nie zgodzi się na 
poprawienie treści jego oferty lub udowodnione zostanie 
mu świadome i celowe sporządzenie oferty w sposób nie- 
zgodny z wymaganiami zamawiającego, co w praktyce obro- 
tu jest niemal niewykonalne (zob. wyrok KIO z 13 stycz- 
nia 2012 r., sygn. akt: KIO 2810/11).

Poprawienie omyłki  
a zakaz negocjacji
Przyjmując założenie, że omyłką jest także zamierzona treść 
oferty, która na skutek nieświadomości wykonawcy czy też 
błędnej interpretacji wymagań zamawiającego okazała się 
niezgodna z treścią SIWZ, w istocie nie ma możliwości 
dedukcji i odtworzenia prawidłowej treści oświadczenia 
woli na podstawie samej oferty. 

W powyższe rozważania wpisuje się więc zagadnienie 
korzystania z wyjaśnień wykonawcy w celu ustalenia 
sposobu poprawienia omyłki. Niewątpliwie możliwość 
samodzielnego poprawienia przez zamawiającego 
omyłki, bez udziału wykonawcy – mimo że art. 87 ust. 2 
pkt 3 Pzp wprost takiej przesłanki nie formułuje – eli-
minuje ryzyko naruszenia wynikającego z art. 87 ust. 1 
Pzp zakazu prowadzenia negocjacji z wykonawcą, a tym 
samym gwarantuje zachowanie zasad równego trakto-
wania wykonawców i uczciwej konkurencji. Nie oznacza 
to braku dopuszczalności uprzedniego zastosowania 
instytucji wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści 
złożonej oferty. Wręcz przeciwnie – skorzystanie przez 
zamawiającego z art. 87 ust. 1 Pzp może być nieodzow-
ne nie tylko dla oceny, czy doszło w ogóle do pomyłki, 
lecz również dla ustalenia, w jaki sposób należałoby  
ją poprawić.

Zdaniem eksperta

Brak możliwości poprawienia omyłki 
wykonawcy dotyczy tych przypadków, 
gdy omyłka może być poprawiona na 

różne sposoby, a zamawiający  
nie dysponuje wiedzą pozwalającą  

na wybór jednego z nich.

Art. 87 
ust. 1 Pzp
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Podsumowanie

Podejście takie nakazuje zachowanie ostrożności w roz- 
graniczeniu dopuszczalnego skorzystania z treści udzie-
lonych przez wykonawcę wyjaśnień od niedopuszczal- 
nych negocjacji z wykonawcą. Trudno tu bowiem  
o jednoznaczne kryterium pozwalające na wyznacze- 
nie granicy między tymi dwoma zjawiskami. Zgodzić się  
należy, że poprawienie oferty nie może stanowić wytwo- 
rzenia zupełnie odmiennego, nowego oświadcze- 
nia woli wykonawcy, np. w przedmiocie oferowanego  
świadczenia, czy dowolnego wypełnienia go dodat- 
kową treścią.

 
 
Przy zmianie oferowanego świadczenia zamawiający 
nie może polegać tylko na oświadczeniu wykonawcy, 
w jaki sposób jego ofertę należy poprawić, bez dodat-
kowych, obiektywnych wskazówek w tym zakresie.

 
Powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego.  
W pewnych przypadkach wytworzenie nowej treści wy-
daje się dopuszczalne. Odnosi się to m.in. do sytuacji,  
w których poprawienie omyłki dotyczyłoby elementów 
niepodlegających kształtowaniu przez wykonawcę 
(np. brak zaoferowania sterowników do dostarczanych 
komputerów). Również wtedy, gdy sposób poprawienia 
omyłki byłby możliwy do ustalenia na podstawie jedno-
znacznych wymagań specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (np. zaoferowanie komputerów w kolorze 
czarnym, zamiast w wymaganym przez zamawiającego 
kolorze białym), wytworzenie nowego oświadczenia 
woli nie nosiłoby w istocie cech negocjacji. Wynika to 
z przyjętego domniemania, że wykonawca miał zamiar 
złożyć prawidłową ofertę. 

W konsekwencji brak możliwości poprawienia omyłki 
wykonawcy dotyczy tych przypadków, gdy omyłka może 
być poprawiona na różne sposoby, a zamawiający nie 
dysponuje wiedzą pozwalającą na wybór jednego z nich 

(np. zaoferowanie rozwiązania niezgodnego z wymaga-
niami zamawiającego przy różnorodności możliwych do 
zaoferowania rozwiązań).

Mając na względzie ratio legis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp 
wyrażające się ograniczeniu przypadków odrzucania 
ofert z uwagi na pojawiające się w nich nieistotne błędy, 
zasadne wydaje się przyjęcie szerokiego rozumienia 
omyłki, o której mowa w ww. przepisie. Co więcej,  
de lege ferenda należałoby nawet uznać, że poprawianie 
nieistotnych omyłek na podstawie analizowanego przepisu 
nie podlega zakazowi negocjacji pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie 
powinna być bowiem istotność zmiany oferty. 

Wobec różnorodności zapatrywań wyrażanych w lite- 
raturze przedmiotu i orzecznictwie w zakresie oma-
wianej materii jak dotąd nie wypracowano jednoznacz-
nych kryteriów dotyczących stosowania art. 87 ust. 2  
pkt 3 Pzp. Z tego też powodu ocena dopuszczalności 
poprawienia omyłki zawsze pozostawia cień niepew-
ności. Powoduje to, że podejście racjonalne często 
przegrywa z nadmiernym formalizmem i nadgor- 
liwością zamawiających. Tymczasem pewność co do  
prawa i przejrzystość procedur jest niezbędnym wa-
runkiem sprawnego systemu zamówień publicznych. 

Dokonując interpretacji art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, warto 
zatem pamiętać, że formalizm postępowania nie stano- 
wi celu samego w sobie. Tymczasem nakładane w wy- 
niku skomplikowanych procesów interpretacyjnych 
ograniczenia w poprawianiu omyłek powodują częstokroć 
odrzucanie najkorzystniejszych ofert, nawet jeśli niezgod- 
ność z treścią SIWZ ma charakter nieistotny. Podejście  
takie wydaje się błędne zarówno z punktu widzenia eko- 
nomiki wydatkowania środków publicznych, jak i prawa. 
 Nie służy ono ani zamawiającym, ani wykonawcom. 

Zdaniem eksperta Zdaniem eksperta

Zachowanie 
ostrożności

•	kompleksowe	doradztwo	prawne	w	zakresie	zamówień	publicznych;

•	kompleksowe	doradztwo	beneficjentom	środków	unijnych;

•	doradztwo	dla	instytucji	zarządzających	i	sprawujących	nadzór	nad	wdrażaniem	 
	 projektów	finansowanych	ze	środków	unijnych;

•	reprezentacja	przed	Krajową	Izbą	Odwoławczą	i	sądami;

•	reprezentacja	w	sprawach	związanych	z	korektami	finansowymi.

Jerzy PIERÓG & Partnerzy
Kancelaria Prawna
Warszawa,	ul.	Wspólna	50	lok.	6,	00-684	Warszawa

tel.	22	598	93	00,	fax	22	598	93	33
e-mail:	kancelaria@pierog.pl
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