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W celu wyeliminowania wy-
konawców niewiarygod-
nych i nierzetelnych z uwagi 

na proponowane przez nich nierealistycz-
ne ceny, a  także w  celu zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji przedmiotu za-
mówienia ustawodawca przewidział 
mechanizmy weryfikacji prawidłowości 
oferty złożonej przez wykonawcę ubie-
gającego  się o  udzielenie zamówienia 
publicznego pod kątem zaoferowanej 
ceny, jak również sankcje na wypadek 
niewykazania jej realności. Mechani-
zmy te ustawodawca wdrożył przez 
dyspozycje art. 90 ust. 1–3 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych.

Zasadnicza treść obecnie obowiązują-
cego art. 90 ust. 1 pzp wskazuje, że „je-
żeli cena oferty wydaje  się rażąco niska 
w  stosunku do  przedmiotu zamówie-
nia i budzi wątpliwości zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmio-
tu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z  odrębnych przepisów, 

w  szczególności jest niższa o  30% 
od  wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożo-
nych ofert, zamawiający zwraca  się 
o  udzielenie wyjaśnień, w  tym złoże-
nie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na  wysokość 
ceny (…)”. Kolejne ustępy rzeczonego 
przepisu nakładają natomiast:
 1)  na wykonawcę – obowiązek wyka-

zania realności zaoferowanej ceny 
w  przypadku zaistnienia domnie-
mania ceny rażąco niskiej (art.  90 
ust. 2 pzp);

 2)  na  zamawiającego – obowiązek od-
rzucenia oferty wykonawcy, który 
nie złożył wyjaśnień lub złożył wyja-
śnienia, które potwierdzają istnienie 
rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 3 pzp).

W  tym kontekście istotne jest pod-
kreślenie, że art. 90 ust. 3 pzp nie stano-
wi samodzielnej podstawy odrzucenia 
oferty danego wykonawcy, ale wskazuje 
jedynie, w  jakich sytuacjach domnie-
manie rażąco niskiej ceny, wynikają-
ce z  wdrożonej procedury wyjaśnień, 
nie  zostanie obalone, w  konsekwen-
cji czego zaktualizuje  się przesłan-
ka do  odrzucenia oferty na  podsta-
wie art.  89 ust.  1 pkt  4  pzp. Podstawą 

prawną odrzucenia oferty w takiej sytu-
acji jest więc każdorazowo art. 89 ust. 1 
pkt 4 pzp w zw. z art. 90 ust. 3 pzp.

Brzmienie cytowanych przepisów 
wskazuje z jednej strony, że ustawodaw-
ca nie zdecydował  się na zdefiniowanie 
rażąco niskiej ceny (wskazując jedynie 
przykłady uprawdopodabniające jej ist-
nienie), z drugiej zaś, że podjęcie decy-
zji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco 
niskiej ceny zawsze musi być poprzedzo-
ne procedurą jej wyjaśnienia, w ramach 
której zamawiający ma obowiązek wy-
stosowania do  wykonawcy wezwania 
do  wyjaśnień, a  następnie skrupulatnej 
i  obiektywnej ich oceny. Ocena zama-
wiającego na  każdym z  tych etapów 
powinna przy  tym uwzględniać defi-
nicję rażąco niskiej ceny wypracowaną 
w  orzecznictwie, gdzie wskazuje  się, 
że jest to cena nierealistyczna, niewiary-
godna w  porównaniu z  cenami rynko-
wymi podobnych zamówień, uniemoż-
liwiająca prawidłową realizację danego 
zamówienia.

Kiedy należy wezwać  
do wyjaśnień?
Analiza wskazanych przepisów w  po-
łączeniu z brakiem ustawowej definicji 

Praktyka badania ofert pod kątem realności zaoferowanej ceny stawia 
pytanie o to, czy zaniżenie ceny w stosunku do wartości szacunkowej  
zamówienia zawsze świadczyć będzie o jej rażąco niskim charakterze.

Błędny szacunek 
zamawiającego

Rażąco niska cena
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pojęcia rażąco niskiej ceny, a także z ko-
niecznością dążenia do zabezpieczenia 
prawidłowości wydatkowania środków 
publicznych, prowadzi do  wniosku, 
że  procedura weryfikacji, czy  kalkula-
cja ofertowa jest prawidłowa i  rzetel-
na, powinna być wdrożona w każdym 
przypadku, gdy pojawiają się podejrze-
nia, że  zaoferowana przez wykonawcę 
cena jest ceną rażąco niską. Oznacza 
to, że  zamawiający mają obowiązek 
wezwania wykonawcy do  wyjaśnienia 
zaoferowanej ceny zawsze wtedy, kie-
dy powezmą jakiekolwiek wątpliwości 
co do jej realności, a obowiązek wysto-
sowania takiego wezwania nie jest ogra-
niczony jedynie do wystąpienia sytuacji 
kwalifikowanych z  art.  90 ust.  1  pzp. 
Zgodnie z tym przepisem – w brzmie-
niu nadanym nowelizacją z  dnia 
29  sierpnia 2014  r. (DzU  z  2014  r., 
poz.  1232) – wątpliwości zamawia-
jącego co  do  realności zaoferowanej 
ceny powinny pojawić  się zwłaszcza 
wtedy, gdy zaoferowana cena jest niż-
sza o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert. Każdorazowo punk-
tem wyjścia do  oceny, czy  cena oferty 
nosi znamiona rażąco niskiej, zgodnie 
z art. 90 ust. 1 pzp, jest w szczególno-
ści szacunkowa wartość zamówienia, 
a także ceny zawarte w ofertach złożo-
nych przez pozostałych wykonawców 
w postępowaniu, przy czym przesłanki 
te mają charakter rozłączny.

Co  do  zasady, ocena realności ceny 
w  kontekście przedmiotu zamówie-
nia i  obowiązku wdrożenia procedury 
wyjaśniającej objęta jest więc pewną 
swobodą decyzyjną zamawiającego. 
To  on – jako gospodarz postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego 
– ocenia, czy cena zaoferowana na da-
nym poziomie budzi jego wątpliwości 
i czy konieczne jest jej zweryfikowanie. 
Swoboda ta ograniczona jest literalnym 
brzmieniem art. 90 ust. 1 pzp. Zaistnie-
nie wskazanych w  tym przepisie oko-
liczności generuje po stronie zamawia-
jącego obowiązek wdrożenia procedury 

wyjaśniającej, nawet jeżeli w jego ocenie 
nie powinno być wątpliwości.

Wdrożenie procedury 
wyjaśniającej przy stosowaniu 
miernika wartości szacunkowej 
zamówienia
Jak już wspomniano, literalna treść 
art. 90 ust. 1 pzp wskazuje na koniecz-
ność wdrożenia procedury wyjaśniającej 
przy wystąpieniu jednej z omawianych 

sytuacji kwalifikowanych. Świadczy 
o tym użycie trybu oznajmującego („za-
mawiający zwraca się o udzielenie wy-
jaśnień”). Interpretacja celowościowa, 
w przypadku miernika w postaci warto-
ści szacunkowej zamówienia, nie  daje 
już jednak jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie o bezwzględność tego obo-
wiązku. O  ile bowiem uznać można, 
że  miernik w  postaci cen zawartych 
w konkurencyjnych ofertach jest mier-
nikiem charakteryzującym się względ-
ną obiektywnością, o tyle w przypadku 
miernika wartości szacunkowej zamó-
wienia cecha ta jest często kwestiono-
wana w  okolicznościach konkretnych 
przypadków.

Uznaje  się, że  ceny zawarte w  kon-
kurencyjnych ofertach odzwierciedla-
ją rzeczywisty poziom cen rynkowych 
dla konkretnego zamówienia. Są  one 
kalkulowane w  tym samym czasie, 
a więc w konkretnych warunkach go-
spodarczych, z  uwzględnieniem tych 
samych wymagań zamawiającego, 
wobec czego na  kalkulacje dokony-
wane przez wykonawców mają wpływ 
te same uwarunkowania gospodarcze 
dla danego rynku (zob. np. wyrok KIO 
z 29 lipca 2011 r., KIO/UZP 1517/11). 
Z  tego też względu miernik porów-
nania cen ofert złożonych w  postę-
powaniu jest rzadziej kwestionowany 
w  praktyce. Miernik wartości szacun-
kowej zamówienia natomiast, jako 
uzależniony ściśle od  działań samego 
zamawiającego (w  którego kompeten-
cji leży ustalenie tej wartości), może 
nie  odzwierciedlać w  takim samym 
stopniu tendencji rynkowych. Pomimo 
wytycznych zawartych w pzp w zakre-
sie szacowania wartości zamówienia 
zamawiający często bowiem szacują 
zamówienia np. odnosząc się do umów 
o  analogicznym przedmiocie, które 
realizowane były dotychczas. Siłą rze-
czy oszacowanie wartości zamówienia 
w taki sposób przeważnie nie nawiązu-
je do  bieżącej sytuacji rynkowej, któ-
ra determinuje realność zaoferowanej 
ceny. Co za tym idzie, powstaje pytanie 

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 rozwią-
zań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wyko-
nywania zamówienia dostępnych 
dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, 
z późn. zm.);

2)  pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów.
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o celowość wdrażania procedury wyja-
śnienia rażąco niskiej ceny w sytuacji, 
kiedy zamawiający uzna, że dokonany 
przez niego szacunek, który miałby 
być podstawą wszczęcia tej procedury, 
nie  odzwierciedla cen rynkowych lub 
cechuje się pewnym błędem bądź nie-
prawidłowością.

Orzecznictwo, wypracowując od-
powiedź na  tak postawione pytanie, 
nie  jest w swoich wypowiedziach jed-
nolite, niemniej jednak zdecydowa-
na większość składów orzekających, 
kierując  się literalnym brzmieniem 
przepisu, opowiada  się za bezwzględ-
nym obowiązkiem wdrożenia proce-
dury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny 
w  przypadku wystąpienia jednej z  sy-
tuacji kwalifikowanych opisanych 
w art. 90 ust. 1 pzp.

n  Wyrok KIO z 17 marca 2015 r.  
(KIO 417/15)
„Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
nie dopuszczają istnienia żadnych wy-
jątków od bezwzględnego żądania wy-
jaśnień przez zamawiającego w stosun-
ku do każdego z wykonawców, którego 
oferta opiewa na  cenę niższą niż 30% 
od wartości szacunkowej zamówienia”.

Zdarzają  się jednak orzeczenia pre-
zentujące odmienny pogląd w tej kwestii:

n  Wyrok KIO z 4 maja 2015 r.  
(KIO 802/15)
„(…) w  przypadku gdy nie  zacho-

dzą wątpliwości, iż  wartość zamówie-
nia nie  została oszacowana z  należytą 
starannością, a  ustalone okoliczności 
przesądzają o jej zupełnej nieadekwat-
ności w stosunku do rzeczywistej war-
tości zamówienia, przyjąć moż-
na, iż kwota szacowana niegdyś przez 
zamawiającego nie  będzie wywierała 
określonych skutków prawnych. Z  ta-
kich względów i  w  takim przypadku, 
zamawiający może nie  kierować  się 
porównaniem cen ofertowych zło-
żonych w  postępowaniu ze  swoimi 

niegdysiejszymi szacunkami, ale po-
winien odnieść je do  realnej wartości 
zamówienia. Przy czym na marginesie 
zaznaczyć należy, iż w takim przypad-
ku zamawiający bierze na siebie ryzyko 
i  konieczność udowodnienia (przed 
organami orzekającymi o prawidłowo-
ści zaniechania czynności wezwania 
wykonawcy do  wyjaśnień lub kontro-
lującymi postępowanie), że  jego osza-
cowanie wartości zamówienia doko-
nane przed wszczęciem postępowania 
nie  odzwierciedla wartości zamówie-
nia objętego danym postępowaniem 
przetargowym”.

W cytowanym orzeczeniu zaakcen-
towano więc wzruszalność (możliwość 
obalenia) miernika wartości szacun-
kowej zamówienia i  brak bezwzględ-
nego obowiązku wdrażania procedury 
wyjaśniania rażąco niskiej ceny zawsze 
w  przypadku formalnego wystąpienia 
tej przesłanki. Orzeczenie to, opar-
te na  wykładni celowościowej prze-
pisów  pzp, nakazującej konieczność 
każdorazowej analizy konkretnego 
przypadku, zasługuje na  odnotowanie 
i aprobatę. Jest też poniekąd pokłosiem 
wyrażonych jeszcze przed noweliza-
cją z  2014  r. stanowisk przyznających 
prymat porównywaniu cen ofert złożo-
nych w  postępowaniu. Takie stanowi-
sko wyraził np. Sąd Okręgowy w War-
szawie w wyroku z 8 czerwca 2006 r. (V 
Ca 459/06), wskazując, że w przypadku 

uznania, iż  kryterium odniesienia  się 
do  ustalonej wartości przedmiotu za-
mówienia nie  jest obiektywne, należy 
porównać ceny złożonych ofert.

Tylko taka interpretacja wytycz-
nych ustawowych, mimo że  stojąca 
w  sprzeczności z  ich obecnym literal-
nym brzmieniem, pozwala na  zacho-
wanie racjonalności procedury wery-
fikacji realności zaoferowanych cen. 
Nieracjonalne byłoby bowiem stoso-
wanie omawianych wytycznych w spo-
sób automatyczny i  formalne mnoże-
nie zbędnych z perspektywy procedury 
czynności w postępowaniu. Skoro bo-
wiem zamawiający ma świadomość re-
alności zaoferowanej ceny, a  tym sa-
mym błędów, jakie uprzednio popełnił 
przy szacowaniu, korzystanie z dyspo-
zycji art. 90 ust. 1 pzp wydaje się niece-
lowe w tym znaczeniu, że zamawiający 
zmuszony byłby do „ustalania” faktów, 
które byłyby mu już znane. Wdroże-
nie procedury wyjaśniającej w  takim 
przypadku cechowałoby  się przy  tym 
iluzorycznością z tego względu, że ani 
brak złożenia wyjaśnień, ani złożenie 
wyjaśnień nieprecyzyjnych nie mogło-
by de facto doprowadzić do eliminacji 
danej oferty z  postępowania. Wynika 
to  z  opisanej na  wstępie konieczno-
ści odwołania  się w  podstawie praw-
nej odrzucenia oferty do art. 89 ust. 1 
pkt 4 pzp. Oznacza to, że możliwe jest 
odrzucenie oferty tylko wtedy, gdy za-
wiera ona rażąco niską cenę. Jeśli na-
tomiast zamawiający ma świadomość, 
że takie domniemanie zaistniało tylko 
formalnie, ze  względu na  jego błęd-
ny szacunek, to  nawet niezastosowa-
nie się do wezwania przez wykonawcę 
nie zmienia faktu, że w rzeczywistości 
dana oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny i  nie  aktualizują  się podstawy 
do jej odrzucenia.

Nawet jednak przy uznaniu słuszno-
ści argumentów przemawiających za 
wzruszalnym charakterem obowiązku 
wynikającego z  art.  90 ust.  1  pzp i  za 
koniecznością kierowania się w tym za-
kresie wykładnią celowościową, trudno 

Artykuł 90 ust. 2–3 pzp

Obowiązek wykazania, że oferta 
nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy, który nie złożył wy-
jaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w sto-
sunku do przedmiotu zamówienia.
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oczekiwać, aby taka interpretacja zo-
stała przyjęta powszechnie w  działa-
niach zamawiających. Jak już bowiem 
wskazano, odstępując od  obowiązku 
wdrożenia procedury wyjaśnienia ra-
żąco niskiej ceny w  sytuacji istnienia 
jej domniemania opartego na mierni-
ku szacunkowej wartości zamówienia, 
zamawiający bierze na  siebie ryzyko 
udowodnienia faktu nieprawidłowości 
dokonanego uprzednio oszacowania. 
Takie stanowisko naraża go natomiast 
na  zarzuty dotyczące prawidłowości 
stosowania przepisów pzp dotyczących 
szacowania zamówienia i dochowania 
należytej staranności w  tym zakresie. 
Trudno więc oczekiwać, że zamawiają-
cy sami będą  się przyznawali do  ewi-
dentnych błędów popełnionych pod-
czas szacowania wartości zamówienia, 
wzruszając ustawowe podstawy do ba-
dania rażąco niskiej ceny i rezygnując 
z iluzorycznej wówczas procedury.

Co może wykonawca?
Wykonawca przy zaktualizowaniu  się 
stanu faktycznego, w którym podstawą 
domniemania wystąpienia rażąco ni-
skiej ceny w jego ofercie jest jej odnie-
sienie do błędnie ustalonego szacunku 
zamawiającego, przy jednoczesnym 
braku odstąpienia przez zamawiają-
cego od  wdrożenia procedury wyja-
śniającej, zawsze może podnieść  tę 
okoliczność w składanych przez siebie 
wyjaśnieniach.

Co  do  zasady, wykonawca, wyka-
zując realność zaoferowanej przez sie-
bie ceny, powinien przedstawić takie 
czynniki, które są  mu indywidualnie 
przypisane i  odróżniają go od  innych 
wykonawców działających na  ryn-
ku, a  jednocześnie przekładają  się 
na  wymiar zaoferowanej przez niego 
ceny (zob.  np.  wyrok  KIO z  5  mar-
ca 2014  r., KIO 327/14). Powinien on 
także – zgodnie z  art.  90 ust.  1  pzp 
– przedstawić dowody na  słuszność 
swoich twierdzeń. Na  gruncie oma-
wianego przypadku, mimo wskaza-
nych reguł, nie jest jednak wykluczone 

powoływanie  się na  okoliczność 
błędnego oszacowania wartości za-
mówienia, która dotyczy w  równym 
stopniu wszystkich zainteresowanych. 
Po  pierwsze, wątpliwe byłoby bezpo-
średnie przekładanie tych reguł na wy-

jaśnienia składane wówczas przez wy-
konawcę, z  tego względu, że  w  takiej 
sytuacji wykonawca neguje sam fakt 
zasadności kierowanego do niego we-
zwania i  wdrażanej procedury, a  tym 
samym jego wyjaśnienia nie  odno-
szą  się w  tym zakresie do  zaoferowa-
nej przez niego ceny, a co za tym idzie, 
niemożliwe byłoby odwoływanie  się 
do czynników wpływających na jej ob-
liczenie. Po  drugie, ponieważ art.  90 
ust. 3 pzp nie przewiduje sankcji za brak 
przedstawienia dowodów wraz z  wy-
jaśnieniami, przyjmuje  się, że  jeśli wy-
jaśnienia wykonawcy są  przekonujące 
i spójne oraz zawierają konkretną argu-
mentację, to można na nich poprzestać, 
traktując je jako dowód sensu largo.

Co za tym idzie, w składanych wyja-
śnieniach możliwe jest zwrócenie uwa-
gi zamawiającemu na błędną podstawę 
dokonanego przez niego oszacowania, 
a  w  konsekwencji na  błędne uznanie, 
że  w  stosunku do  zaoferowanej ceny 
zachodzi choćby domniemanie za-
istnienia rażąco niskiej ceny. Trzeba 
jednak pamiętać, że  jeśli zamawiający 
zdecydował się na wszczęcie procedury 
wyjaśniającej, to mało prawdopodobne 
jest, aby automatycznie przyznał on – 
na  skutek podniesienia takiego argu-
mentu przez wykonawcę – że jego sza-
cunek był nieprawidłowy. Argument 

ten bowiem, aby mógł być skuteczny, 
musi zostać w jakikolwiek sposób po-
twierdzony. Dowodem w tym zakresie 
mogą być chociażby zestawienia sza-
cunków dotyczących analogicznych 
zamówień udzielanych w  tym samym 

czasie czy  przedstawienie zmienno-
ści rynku i  jego tendencji w  okresie 
od  momentu oszacowania dokonane-
go przez zamawiającego do  momentu 
składania ofert w  postępowaniu. Za-
prezentowanie takich faktów wymaga 
oczywiście od  wykonawcy powzięcia 
informacji o  podstawach i  sposobie 
oszacowania zamówienia przez za-
mawiającego, które pozyskać można 
w  drodze udostępnienia protokołu 
postępowania bądź dzięki dostępowi 
do informacji publicznej.

Możliwość powoływania się przez wy-
konawcę na okoliczność błędnego osza-
cowania zamówienia potwierdziła w jed-
nym ze swoich orzeczeń również Izba.

n  Wyrok KIO z 24 czerwca 2015 r.  
(KIO 858/15)
„(…) nie  jest wykluczone powo-

ływanie  się przez wykonawcę na  fakt 
przeszacowania przez zamawiającego 
wartości szacunkowej zamówienia, 
w  oparciu o  pozostałe złożone przez 
wykonawców oferty, ale taka argumen-
tacja powinna znaleźć się w wyjaśnie-
niach składanych zamawiającemu i być 
udowodniona”.

Jakkolwiek możliwe jest odwoły-
wanie się w wyjaśnieniach składanych 
przez wykonawcę do  okoliczności 

W związku z wszczęciem procedury  
wyjaśniającej obowiązek obalenia  
domniemania wystąpienia rażąco niskiej ceny  
oferty – stosownie do art. 90 ust. 2 pzp –  
zostaje przerzucony na wykonawcę.
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błędnego oszacowania zamówienia, 
to jednak należy pamiętać, że w związ-
ku z wszczęciem procedury wyjaśniają-
cej obowiązek obalenia domniemania 
wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty 
– stosownie do art. 90 ust. 2 pzp – zo-
staje przerzucony na  wykonawcę. Po-
winien on więc złożyć merytoryczne 
wyjaśnienia dotyczące zastosowanej 
przez siebie kalkulacji. Powołanie  się 
przez wykonawcę na sam fakt błędne-
go oszacowania wartości zamówienia 
przez zamawiającego jest zatem w tym 
kontekście niewystarczające, a  nega-
tywne konsekwencje braku należytego 
wyjaśnienia zaoferowanej ceny obciążą 
w takiej sytuacji właśnie wykonawcę.

Podsumowanie
Celowościowa interpretacja prze-
pisów  pzp pozwala zamawiającemu 
na  odstąpienie od  wdrażania proce-
dury wyjaśniania rażąco niskiej ceny 
w sytuacji, gdy podstawy takiego dzia-
łania zostaną wyczerpane tylko formal-
nie, a  zamawiający ma wiedzę o  tym, 
że  określona przez niego uprzednio 
wartość szacunkowa obarczona jest 
błędem. Przyjęcie takiej koncepcji 
z jednej strony naraża jednak zamawia-
jącego na reperkusje wynikające z od-
powiedzialności związanej z  błędnym 
oszacowaniem zamówienia, z  drugiej 
zaś stoi w opozycji do większości wy-
powiedzi orzeczniczych, przyznają-
cych bezwzględny prymat literalnej 
treści przepisu.

Okoliczność błędnego oszacowania 
zamówienia i  niezasadnego wszczęcia 
procedury wyjaśniającej zawsze może 
być podniesiona przez wykonawcę 
w ramach składanych przez niego wy-
jaśnień. Celowe jest jednak wykazanie 
zasadności twierdzeń w  tym przed-
miocie i  ich udowodnienie. Należy 
przy tym pamiętać, że wdrożenie pro-
cedury wyjaśniającej opartej na art. 90 
ust. 1 pzp kreuje domniemanie istnie-
nia rażąco niskiej ceny, a  ciężar jego 
obalenia spoczywa wówczas na wyko-
nawcy. 

Do etapu składania ofert w przetargu ograniczo-
nym nie można zaprosić więcej niż dwudziestu  
wykonawców. Stąd wybór tego trybu nie  
zawsze jest korzystny, ze względu  
na możliwość ograniczania konkurencji.

Prekwalifikacja 
w przetargu 
ograniczonym

Tryby udzielania zamówień

Maria Witkowska
radca prawny w Kancelarii Prawnej 
Piszcz, Norek i Wspólnicy, oddział  
we Wrocławiu

P rzetarg ograniczony ure-
gulowany w  ustawie Pra-
wo zamówień publicznych 

jest postępowaniem dwuetapowym. 
W odpowiedzi na publiczne ogłosze-
nie o zamówieniu wykonawcy składa-
ją wnioski o dopuszczenie do udziału 
w przetargu, a zamawiający następnie 
zaprasza niektórych wykonawców 
do składania ofert. W pierwszym eta-
pie zamawiający sprawdza, czy  wy-
konawcy, którzy zgłosili swój udział 
w  postępowaniu, spełniają wymaga-
nia ustawowe, w  szczególności za-
warte w  art.  24  pzp, oraz pozostałe 
dokładnie przez niego określone wy-
mogami.

Istotą przetargu ograniczonego jest 
dopuszczenie do  dalszego etapu po-
stępowania tylko określonej liczby wy-
konawców. Ustawodawca przewidział 
dla tego trybu możliwość zaproszenia 
do składania ofert nie mniej niż pięciu 
i nie więcej niż dwudziestu wykonawców, 
którzy spełnili warunki udziału w postę-
powaniu. Z  tego względu zamawiający 
jest zobowiązany określić w ogłoszeniu 
sposób wyłaniania wykonawców, którzy 
przejdą do  kolejnego etapu, w  sytuacji 
gdy wykonawców będzie więcej niż licz-
ba określona w ogłoszeniu (w doktrynie 
i praktyce udzielania zamówień publicz-
nych sposób ten określany jest mia-
nem systemu prekwalifikacji). Zgodnie 
z art. 51 ust. 2 pzp zamawiający zaprasza 
do  składania ofert wykonawców wyło-
nionych w  sposób obiektywny i  niedy-
skryminacyjny. W  praktyce zamawia-
jący często mają problem z  przyjęciem 
właściwego systemu prekwalifikacji.
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