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T ermin związania ofertą – 
zgodnie z  art.  85 ust.  1  pzp 
– to  okres, w  jakim złożona 

przez wykonawcę oferta jest dla niego 
wiążąca. Również na gruncie art. 66 § 2 
kodeksu cywilnego (który stosuje  się 
do postępowań o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 14 pzp), jeżeli oferent 
oznaczy w ofercie termin, w ciągu które-
go oczekiwać będzie odpowiedzi, to jest 
ofertą związany aż do  jego upływu. 
Związanie ofertą w oznaczonym okresie 
oznacza, że wykonawca pozostaje w tym 
czasie w  gotowości do  zawarcia umo-
wy i w konsekwencji do  jej wykonania 
na warunkach określonych w ofercie.

W  przypadku składania ofert w  po-
stępowaniu o  udzielenie zamówienia 
publicznego warunki jego wykonania 
zawarte w  ofercie muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi przez za-
mawiającego (w przeciwnym razie ofer-
ta podlega odrzuceniu na  podstawie 
art.  89 ust.  1 pkt  2  pzp). Wykonawca 
nie może przy tym samodzielnie ozna-
czyć terminu związania ofertą. Termin 

ten jest określany przez zamawiającego 
z  uwzględnieniem wartości oraz ro-
dzaju zamówienia w  ogłoszeniu o  za-
mówieniu, a  także specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia (art.  85 
ust. 1 pzp). Wykonawca, składając ofer-
tę – z  reguły na  wyraźne życzenie za-
mawiającego – składa również oświad-
czenie o  związaniu ofertą w  terminie 
wymaganym przez zamawiającego. Do-
strzeżenia jednak wymaga, że  złożenie 
odrębnego oświadczenia w tym zakresie 
nie jest konieczne, jako że przepis art. 85 
ust.  1  pzp wprost stanowi o  związaniu 
ofertą do upływu terminu określonego 
w siwz. Zatem już samo złożenie oferty 
przez wykonawcę w sposób dostateczny 
wyraża jego wolę (zob. art. 65 ust. 1 kc) 
co do akceptacji określonego przez za-
mawiającego terminu związania ofertą, 
oczywiście pod warunkiem że  wyko-
nawca nie  złoży odrębnego, sprzecz-
nego z  wymaganiami zamawiającego 
oświadczenia w tym zakresie.

Konsekwencje upływu 
terminu związania ofertą 
oznaczonego w siwz
Problemy pojawiają  się, kiedy za-
mawiający nie  zdąży z  dokonaniem 

wyboru oferty najkorzystniejszej 
przed upływem terminu związania 
ofertą, jaki został oznaczony w  siwz. 
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp z po-
stępowania o  udzielenie zamówienia 
wyklucza  się wykonawców, którzy 
nie zgodzili się na przedłużenie okre-
su związania ofertą. Przepis ten stano-
wi zatem o utracie statusu uczestnika 
postępowania przez wykonawcę, któ-
ry w  takiej sytuacji nie  wyrazi zgody 
na  przedłużenie terminu związania 
ofertą. Przepisy pzp (art. 85 ust. 2) do-
puszczają przedłużenie terminu zwią-
zania ofertą samodzielnie przez wyko-
nawcę lub na wniosek zamawiającego. 
Przy czym zamawiający może jedynie 
raz zwrócić się do wykonawców o wy-
rażenie zgody na  przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuż-
szy niż 60 dni. Sytuacja jest zatem ja-
sna w  przypadku, kiedy zamawiający 
wezwie wykonawców do  wyrażenia 
zgody na przedłużenie terminu zwią-
zania ofertą. Brak tej zgody będzie 
skutkował wykluczeniem wykonawcy 
z udziału w postępowaniu. Co jednak 
w  sytuacji, kiedy zamawiający prze-
oczy upływ terminu związania ofertą 
i  nie  zwróci  się o  jego przedłużenie 

Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania  
ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej  
inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?

Termin związania 
ofertą a odwołanie

Środki ochrony prawnej
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lub gdy już raz wezwał wykonawców 
do  przedłużenia terminu związania 
ofertą, wobec czego nie ma prawa do-
konać tego po raz kolejny? Czy w ta-
kiej sytuacji również ma obowiązek 
wykluczyć z udziału w postępowaniu 
wykonawców, którzy tego terminu 
samodzielnie nie  przedłużyli, czy  też 
powinien dokonać wyboru oferty, 
niezależnie od  faktu pozostawania 
przez wykonawców w  stanie związa-
nia ofertą? Czy wreszcie wykonawca, 
który samodzielnie nie przedłużył ter-
minu związania ofertą, może skutecz-
nie kwestionować decyzje zamawia-
jącego w  drodze wnoszenia odwołań 
do Prezesa KIO?

Status wykonawcy 
po terminie związania ofertą
Ponieważ art.  24 ust.  2 pkt 2 pzp sta-
nowi, że z postępowania wyklucza  się 
m.in. wykonawców, którzy „nie  zgo-
dzili  się” na  przedłużenie terminu 
związania ofertą, to uznaje się, że prze-
pis ten może mieć zastosowanie wy-
łącznie w  odniesieniu do  jednej z  sy-
tuacji określonych w art. 85 ust. 2 pzp, 
a  mianowicie tylko w  przypadku gdy 
zamawiający uprzednio wezwał wyko-
nawcę do przedłużenia okresu związa-
nia ofertą, w odpowiedzi na co wyko-
nawca nie wyraził zgody (zob. np. KIO 
w uchwale z 11 sierpnia 2015 r., KIO/
KD 43/15; stanowisko Prezesa  UZP 
cytowane w  uchwale z  23  kwietnia 
2015  r.,  KIO/KD 23/15). Zwolennicy 
takiego poglądu powołują się na obo-
wiązek ścisłej wykładni art.  24 ust.  2 
pkt 2 pzp, wskazując, że nie przewiduje 
on wykluczenia wykonawcy w sytuacji, 
gdy ten nie przedłużył terminu związa-
nia ofertą z własnej inicjatywy.

n  Uchwała KIO z 11 sierpnia 2015 r. 
(KIO/KD 43/15)
„Nie budzi wątpliwości fakt, że prze-

słanki wykluczenia wykonawcy z  po-
stępowania muszą być interpretowane 
ściśle. Przyjęcie interpretacji art.  24 
ust. 2 pkt 2 Pzp zaprezentowanej przez 

zamawiającego, iż  wykonawca, który 
samodzielnie nie  przedłużył okresu 
związania ofertą podlega wykluczeniu, 
byłoby niedopuszczalnym rozszerze-
niem zakresu zastosowania ww. przepi-
su ustawy Pzp, wbrew jego wyraźnemu 
brzmieniu. (…) Izba podziela pogląd 
wyrażony przez Prezesa UZP, że prze-
pisy ustawy Pzp nie  wyłączają możli-
wości badania, oceny i wyboru oferty, 
której termin związania upłynął. Jak 
słusznie wskazał Prezes Urzędu, pomi-
mo upływu terminu związania ofertą 
można zawrzeć umowę w sprawie za-
mówienia publicznego. Upływ termi-
nu związania ofertą powoduje jedy-
nie, że wykonawca nie ma obowiązku 
zawarcia umowy, a  co  za  tym idzie – 
nie ponosi negatywnych konsekwencji 
niezawarcia umowy”.

Niezależnie od  słuszności zasa-
dy, by  przesłanki wykluczenia wy-
konawców nie  podlegały wykład-
ni rozszerzającej, należy zwrócić 
jednak uwagę, iż  „zgodzenie  się” 
na  przedłużenie terminu związa-
nia ofertą, o którym mowa w art. 24 
ust.  2 pkt  2  pzp, powinno być raczej 
odnoszone do  wszystkich przypad-
ków, w  których wykonawca nie  wy-
raził zgody na  przedłużenie terminu 
związania ofertą, niezależnie od tego, 
czy  jest to  skutek jego działań lub 
zaniechań, czy  też braku wyraże-
nia zgody na  wniosek zamawiające-
go. Wykonawca jest bowiem zwią-
zany ofertą tylko przez określony 
czas, po  upływie którego jego oferta 
wygasa. W  tym znaczeniu termin 
związania ofertą jest jej elementem 
konstytutywnym (zob.  wyrok  KIO 
z 18 lutego 2015 r., KIO 217/15, oraz 
cytowane w uzasadnieniu orzeczenia 
sądów okręgowych). Wykonawca ma 
przy  tym uprawnienie (na podstawie 
art. 85 ust. 2 pzp) do samodzielnego 
decydowania o  dalszym związaniu 
ofertą, a  w  konsekwencji – decydo-
wania o  dalszym udziale w  postępo-
waniu. Po upływie terminu związania 

ofertą może „zgodzić  się” na  jego 
przedłużenie zarówno w  odpowie-
dzi na  wniosek zamawiającego, jak 
i z własnej inicjatywy. Wymóg wyra-
żenia zgody jest w tym przypadku jak 
najbardziej uzasadniony, gdyż art. 85 
ust. 1 pzp stanowi niejako o automa-
tycznym związaniu ofertą, per facta 
concludentia – przez dokonanie sa-
mej czynności jej złożenia w postępo-
waniu.

Zauważyć przy  tym trzeba, 
że art. 85 ust. 2 pzp nie nakłada na za-
mawiającego obowiązku wezwania 
do  przedłużenia terminu związania 
ofertą. Jak stwierdziła KIO w wyroku 
z  7  września 2012  r. (KIO 1817/12), 
używając czasownika „może” oraz 
ograniczając aktywność zamawia-
jącego do  jednokrotnego wezwania 
do  wyrażenia zgody na  przedłużenie 
terminu związania ofertą, ustawo-
dawca powierzył utrzymanie stanu 
związania ofertą przede wszystkim 
wykonawcy. W  przeciwnym ra-
zie – w  sytuacji, kiedy zamawiający 
nie  wezwał do  przedłużenia terminu 
związania ofertą lub kiedy kolejne 
wezwanie nie  jest już możliwe – do-
szłoby do  sytuacji, w  której dokony-
wałby oceny ofert pomimo braku 
zobowiązania wykonawcy do  zawar-
cia umowy, mimo możliwości wybo-
ru złożonej przez niego oferty jako 
najkorzystniejszej, co  przeczyłoby 
istocie i  celowi prowadzonego po-
stępowania o  udzielenie zamówienia 
publicznego.

W ślad za KIO (zob. wyrok z 26 maja 
2014 r., KIO 883/14, KIO 900/14, KIO 
905/14) dostrzec przy  tym należy, 
że  dopuszczenie do  oceny zarówno 
ofert wykonawców, którzy nie  są  już 
nimi związani, jak i  tych, którzy 
są  nimi związani, nie  tylko sankcjo-
nowałoby ich nierówne traktowanie, 
ale również doprowadziłoby w efekcie 
do  nieuzasadnionego uprzywilejowa-
nia wykonawcy, którego ofertę – mimo 
wygaśnięcia terminu związania – wy-
brano, gdyż mógłby on, bez ujemnych 
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konsekwencji, odmówić zawarcia 
umowy w  sprawie zamówienia pu-
blicznego, w przeciwieństwie do wyko-
nawcy, którego ofertę wybrano przed 
upływem wyżej wymienionego termi-
nu. W jego bowiem przypadku nieza-
warcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego mogłoby wiązać  się cho-
ciażby z dotkliwymi skutkami finanso-
wymi w postaci zatrzymania wadium.

n  Wyrok KIO z 13 listopada 2013 r. 
(KIO 2537/13)
„Odnosząc  się do  ostatniej czę-

ści dyspozycji wskazanego przepisu 
[art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp – przyp. aut.] 
wskazać należy, iż w ocenie Izby, znaj-
duje on swoje zastosowanie w  dwóch 
przypadkach i  zakresie tych dwóch 
przypadków może zachodzić okolicz-
ność do  wykluczenia wykonawców. 
Powyższy przepis znajduje bowiem 
swoje odniesienie (nie wprost) do sy-
tuacji opisanej w  przepisie art.  85 
ust. 2 ustawy Pzp i  sytuacje te należy 
traktować identycznie. Skoro bowiem 
wykonawca może przedłużyć termin 
związania ofertą samodzielnie lub 
na  wezwanie zamawiającego, to  brak 
wyraźnego oświadczenia wykonawcy 
w  powyższym zakresie skutkuje taką 
samą sankcją. Nie jest bowiem możli-
wa sytuacja różnego traktowania wy-
konawców, uzależniona od dokonania 
czynności przez zamawiającego. Usta-
wodawca dopuszczając alternatywny 
sposób przedłużania terminu związa-
nia ofertą nie dopuścił alternatywnego 
wykluczania wykonawców z postępo-
wania (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). 
Sankcja przewidziana przez ustawo-
dawcę jest bowiem jedna. Dlatego też, 
w  ocenie Izby, sytuację braku samo-
dzielnego (przez wykonawcę) przedłu-
żenia terminu związania ofertą należy 
utożsamić z sytuacją braku wyrażenia 
zgody (przez wykonawcę) na  prze-
dłużenie terminu związania ofertą. 
Obydwie sytuacje prowadzą bowiem 
do ostatecznego efektu – braku zwią-
zania ofertą”.

Upływ terminu a prawo 
do wnoszenia odwołań
Nieprzedłużenie terminu związa-
nia ofertą bywa szczególnie dotkliwe 
w  sytuacji, kiedy termin ten upływa 
między wyborem najkorzystniejszej 
oferty a  upływem terminów przewi-
dzianych na  korzystanie ze  środków 
ochrony prawnej. W  takich sytu-
acjach bardzo często zarówno zama-
wiający, jak i wykonawcy zapominają 
o konieczności przedłużenia terminu 
związania ofertą, co  rodzi poważne 
konsekwencje w  zakresie skorzysta-
nia choćby z  możliwości złożenia 
odwołania. Wykluczenie wykonawcy 
z  udziału w  postępowaniu powoduje 
bowiem, że traci on status uczestnika 
postępowania, a  – zgodnie z  art.  24 
ust. 4 pzp – jego ofertę uznaje  się za 
odrzuconą. Nie jest zatem możliwe 
pozyskanie zamówienia przez wyko-
nawcę, wobec którego ziściły się prze-
słanki do  wykluczenia go z  udziału 
w  postępowaniu (w  tym na  skutek 
niewyrażenia przez wykonawcę zgo-
dy na przedłużenie terminu związania 
ofertą). W konsekwencji wykonawca, 
który nie wyraził zgody na przedłuże-
nie terminu związania ofertą w sytu-
acji, kiedy pierwotny termin upłynął 
po  wyborze oferty, a  przed wniesie-
niem odwołania, nie jest uprawniony 
do  korzystania ze  środków ochrony 
prawnej w  celu kwestionowania de-
cyzji zamawiającego. Zgodnie bo-
wiem z  art.  179  pzp środki ochrony 
prawnej przysługują wykonawcy, je-
żeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów pzp. 
Przesłanki te muszą zaistnieć kumu-
latywnie, a  ich badanie jest dokony-
wane przez  KIO na  rozprawie, ale 
przed przystąpieniem do  meryto-
rycznego rozpoznania sporu.

Uwzględnienie odwołania wnie-
sionego przez wykonawcę zainte-
resowanego wzruszeniem decyzji 
zamawiającego będzie skutkowało 

koniecznością powtórzenia przez za-
mawiającego czynności badania 
i  oceny ofert. W  wyniku tych czyn-
ności zamawiający nie mógłby doko-
nać wyboru jako najkorzystniejszej 
oferty złożonej przez odwołującego. 
Odwołujący, który nie wyraził zgody 
na  przedłużenie terminu związania 
ofertą po  pierwszym badaniu i  oce-
nie ofert oraz dokonanym wyborze 
oferty, musiałby zostać wykluczony 
z  udziału w  postępowaniu, tracąc 
szansę na  jego wykonanie. W konse-
kwencji wykonawca, wnosząc odwo-
łanie, w efekcie którego konieczne by-
łoby powtórzenie czynności badania 
i oceny ofert oraz wyboru jego oferty 
jako najkorzystniejszej, nie jest w sta-
nie wykazać interesu w  uzyskaniu 
zamówienia, kwalifikowanego ponie-
sieniem lub możliwością poniesienia 
szkody, rozumianej w  tym wypadku 
jako utrata możliwości pozyskania 
zamówienia (nawet jeśli jego odwoła-
nie okazałoby się zasadne). W takim 
wypadku odwołanie, wobec którego 
nie  zostały spełnione materialno-
prawne przesłanki warunkujące jego 
wniesienie – podlega oddaleniu bez 
jego merytorycznego rozpoznania.

n  Wyrok KIO z 26 maja 2014 r. 
(KIO 883/14, KIO 900/14, KIO 
904/14, KIO 905/14)
„Izba stwierdziła, że  wykonawca – 

nie będąc związany ofertą w dacie zło-
żenia środka ochrony prawnej – nie ma 
interesu w uzyskaniu zamówienia oraz 
nie może ponieść szkody w wyniku na-
ruszenia przez zamawiającego przepi-
sów Pzp wskazywanych w odwołaniu, 
bowiem w  następstwie uwzględnie-
nia odwołania i  dokonania – zgodnie 
z  jego żądaniami – powtórnej oceny 
ofert Zamawiający nie  będzie miał 
możliwości wyboru oferty Odwołują-
cego i  zawarcia z nim niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w  sprawie za-
mówienia publicznego.

Reasumując – Odwołujący nie ma 
interesu w  uzyskaniu zamówienia, 
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bowiem nie  może skutecznie doma-
gać  się od  Zamawiającego wyboru 
jego oferty i zawarcia z nim umowy. 
Trzeba ponownie podkreślić, że celu 
odwołania należy upatrywać w  po-
prawieniu sytuacji w  postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicz-
nego podmiotu, który z  tego środ-
ka korzysta. W  niniejszej sprawie 
taki efekt nie  zostałby osiągnięty 
nie  tylko z  uwagi na  przywrócenie 
do  postępowania o  udzielenie za-
mówienia publicznego wykonawcy, 
którego oferta jest korzystniejsza 
niż oferta Odwołującego, ale przede 
wszystkim ze względu na brak moż-
liwości wyboru oferty Odwołującego, 
z uwagi na upływ terminu związania 
ofertą. W  konsekwencji nie  została 
również spełniona przesłanka doty-
cząca szkody, bowiem wykonawca, 
który nie  może uzyskać zamówie-
nia nie  może  tym samym ponieść 
uszczerbku majątkowego”.

n  Wyrok KIO z 28 lutego 2014 r. 
(KIO 255/14)
„O  ile w  rozpoznawanym przypad-

ku, uznać należało, iż Odwołujący miał 
interes w uzyskaniu danego zamówie-
nia, złożył bowiem ofertę w  prowa-
dzonym przez Zamawiającego postę-
powaniu o  udzielenie zamówienia, 
to  brak już było podstaw do  przesą-
dzenia, iż na dzień wniesienia odwoła-
nia mógłby on ponieść szkodę w wy-
niku potwierdzenia się podnoszonych 
przez niego zarzutów naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów prawa. 
Ewentualne uwzględnienie wniesio-
nego przez niego odwołania, dopro-
wadziłoby do  unieważnienia czynno-
ści wyboru oferty najkorzystniejszej, 
a  w  konsekwencji czynności badania 
i  oceny ofert, w  wyniku której oferta 
złożona przez Odwołującego nie  mo-
głaby zostać uznana za najkorzystniej-
szą, z uwagi na fakt, iż przerwany zo-
stał stan związania nią Odwołującego. 
Stąd też, wobec braku możliwości po-
niesienia przez Odwołującego szkody, 

niemożliwym było uznanie, że Odwo-
łującemu, w  świetle przepisu art.  179 
ust. 1 ustawy Pzp, przysługiwało pra-
wo wniesienia odwołania”.

Odrzucenie odwołania jako 
wniesionego przez podmiot 
nieuprawniony
Niezależnie od braku możliwości wy-
kazania – w  przypadku wnoszenia 
odwołania w sytuacji nieprzedłużenia 
terminu związania ofertą – spełniania 
przesłanek materialnych warunkują-
cych prawo do  odwołania, w  orzecz-
nictwie  KIO wykształcił  się również 
pogląd, iż odwołanie wniesione przez 
wykonawcę, który nie przedłużył ter-
minu związania ofertą, jest wniesione 
przez podmiot nieuprawniony i  jako 
takie podlega odrzuceniu na  podsta-
wie art. 189 ust. 2 pkt 2 pzp już na po-
siedzeniu, bez skierowania sprawy 
do  rozpoznania na  rozprawę. Roz-
strzygnięcia te oparte są na ustaleniu, 
że  wykonawca, który nie  przedłużył 
terminu związania ofertą, utracił sta-
tus wykonawcy ubiegającego się o za-
mówienie. Wydaje  się jednak, że  ten 
pogląd jest zbyt daleko idący. Zgodnie 
bowiem z art. 2 pkt 11 pzp wykonaw-
cą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
albo jednostka organizacyjna niepo-
siadająca osobowości prawnej, która 
ubiega  się o  udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawar-
ła umowę w sprawie zamówienia pu-
blicznego. Definicja ta – odnosząc się 
do  statusu wykonawcy – niejako 

dawkuje etapy postępowania, na  ja-
kich może znaleźć  się podmiot zain-
teresowany uzyskaniem zamówienia: 
ubieganie się o udzielenie zamówienia 
(np.  zadawanie pytań do  siwz, wno-
szenie odwołań od  treści ogłoszenia 
lub siwz, złożenie wniosku), złożenie 
oferty, zawarcie umowy. Zatem defi-
nicja ta nie ogranicza kręgu podmio-
tów, którym można przypisać status 
wykonawcy, wyłącznie do tych, którzy 
mają szansę na  uzyskanie zamówie-
nia. Stąd w ocenie autorki wnoszenie 
odwołania, mimo upływu terminu 
związania ofertą po  wyborze wyko-
nawcy nie  stanowi negatywnej prze-
słanki o charakterze formalnym, któ-
rej spełnienie skutkuje odrzuceniem 
odwołania, lecz stanowi o  niespeł-
nieniu przesłanki o  charakterze ma-
terialnoprawnym (brak możliwości 
wykazania nawet potencjalnej szkody 
na skutek naruszenia przepisów przez 
zamawiającego), co  powinno skutko-
wać oddaleniem odwołania.

Podsumowanie
Niezależnie od  wyrażanych w  orzecz-
nictwie wątpliwości co  do  skutków 
upływu terminu związania ofer-
tą i  związanych z  tym obowiązków 
po  stronie wykonawcy, zdaniem au-
torki, pozostawanie przez wykonaw-
cę w  terminie związania ofertą deter-
minuje jego udział w  postępowaniu, 
możliwość dokonania wyboru złożo-
nej przez niego oferty, a  także prawo 
do  korzystania ze  środków ochrony 
prawnej, niezależnie od  tego, czy  za-
mawiający wezwał do  przedłużenia 
terminu związania ofertą czy  też we-
zwanie takie nie miało miejsca. Prze-
dłużenie terminu związania ofertą 
jest bowiem z  jednej strony wyrazem 
zainteresowania wykonawcy dalszym 
udziałem w postępowaniu, a z drugiej 
stanowi o  zobowiązaniu wykonawcy 
do  podpisania umowy w  sprawie za-
mówienia publicznego, a  tym samym 
zapewnia zrealizowanie celu prowa-
dzonego postępowania. 

Artykuł 24 ust. 2 pkt 2 pzp

Z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się również 
wykonawców, którzy nie wnieśli 
wadium do upływu terminu skła-
dania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, 
albo nie zgodzili się na przedłuże-
nie okresu związania ofertą.
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