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O d  1  lipca 2015  r. obowiązu-
je ustawa z  dnia  9  kwietnia 
2015  r. o  zmianie ustawy 

o  podatku od  towarów i  usług oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych 
(DzU z 2015 r., poz. 605, dalej: nowe-
lizacja), która wprowadziła mecha-
nizm tzw. odwróconego obciążenia 
(dalej: odwrócony VAT). Mechanizm 
ten polega na  tym, że  to  nabywca 
(w  przypadku postępowań prowadzo-
nych w  trybie  pzp – zamawiający), 
a nie sprzedawca (odpowiednio w pzp 
– wykonawca), jest zobowiązany 
do rozliczenia i odprowadzenia podat-
ku od nabywanych towarów. W świetle 
omawianej nowelizacji stosowanie tej 
procedury dotyczy dostaw lub usług 
związanych z takimi towarami jak:
 –  niektóre wyroby ze stali;
 –  telefony komórkowe (w  tym m.in. 

smartfony);
 –  komputery przenośne (tablety, 

note booki, laptopy itp.);
 –  konsole do gier;
 –  inne wymienione w załączniku nr 11 

do nowelizacji1.
Wprowadzenie mechanizmu od-

wróconego VAT-u  spowodowało ko-
nieczność dokonania odpowiednich 
zmian w pzp. Z uwagi na fakt, że cena 

stanowi podstawowe kryterium po-
równania ofert, wskazany mechanizm 
rodzi poważne konsekwencje dla pro-
cedury udzielania zamówień publicz-
nych. Nowelizacja powoduje bowiem, 
że  cena nie  zawsze będzie obejmo-
wała podatek od  towarów i  usług, 
a co za tym idzie – musi być w odpo-
wiedni sposób zaprezentowana w ofer-
cie składanej przez wykonawcę.

Mając na  uwadze powyższe, usta-
wodawca wprowadził w  art.  91 
ust.  3a  pzp obowiązek informacyjny 
w  postaci oświadczenia wykonaw-
cy (wraz ze  stosownymi informacja-
mi, o  których mowa poniżej) w  celu 
umożliwienia zamawiającemu ustale-
nia, czy wybór oferty tego wykonawcy 
będzie prowadził do  powstania u  za-
mawiającego obowiązku podatkowego 
w związku z dostawą lub usługą będą-
cą przedmiotem konkretnego zamó-
wienia publicznego.

Porównując treść art.  91 ust.  3a  pzp 
po nowelizacji z 2015 r. z jego wcześniej-
szym brzmieniem, należy wskazać, że:
 –  obowiązek zamawiającego doty-

czący doliczenia do przedstawionej 
ceny podatku od  towarów i  usług 
rozciągnięto na inne towary i usłu-
gi niż pochodzące z  wewnątrz-
wspólnotowego nabycia;

 –  nałożono pewne obowiązki infor-
macyjne na wykonawcę.

Sytuacja po 1 lipca 2015 r. pokazuje, 
że niniejsza nowelizacja wprowadziła 

spore zamieszanie wśród zamawiają-
cych i wykonawców biorących udział 
w  postępowaniach prowadzonych 
w  trybie  pzp w  zakresie wskazanego 
obowiązku informacyjnego oraz kon-
sekwencji niezłożenia takiego oświad-
czenia.

Czy po stronie wykonawcy 
zawsze istnieje obowiązek 
informacyjny, o którym mowa 
w art. 91 ust. 3a pzp?
Odpowiedź na  powyższe pytanie wy-
maga interpretacji literalnej, systemo-
wej i celowościowej niniejszego przepi-
su. Na  wstępie należy zwrócić uwagę, 
że  działania zamawiającego określone 
w  art.  91 ust.  3a  pzp mają charakter 
warunkowy. Zamawiający podejmuje 
je wyłącznie w sytuacji, gdy ziszczą się 
przesłanki powodujące powstanie 
po jego stronie obowiązku podatkowe-
go, tj.  jeżeli doszło do złożenia oferty, 
której wybór prowadziłby do  takie-
go obowiązku, zgodnie z  przepisami 
o  VAT. Konsekwencją niniejszego jest 
wówczas konieczność doliczenia VAT-u 
do  nabywanych przez zamawiające-
go towarów i usług, który będzie miał 
obowiązek rozliczyć.

Analizując zdanie drugie przy-
wołanego przepisu, należy uznać, 
że  obowiązek wykonawców w  zakre-
sie odwróconego VAT-u  (tj.  złożenie 
stosownego oświadczenia wraz z  in-
formacją na  temat nazwy (rodzaju) 

Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie,  
o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia?

Odwrócony VAT
Artykuł 91 ust. 3a pzp
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towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz ich wartości bez kwo-
ty podatku) występuje zawsze w przy-
padku, gdy taki mechanizm nastąpi 
(charakter pozytywny oświadczenia). 
Taki pogląd zaprezentowała rów-
nież Krajowa Izba Odwoławcza (zob.   
m.in. wyrok  KIO z  28  października 
2015 r., KIO 2263/15).

Problemy występują natomiast 
w  przypadku, gdy towary lub usługi 
oferowane przez wykonawcę nie  po-
wodują powstania po stronie zamawia-
jącego obowiązku w  zakresie odwró-
conego VAT-u  (charakter negatywny 
oświadczenia).

W  uzasadnieniu do  nowelizacji 
wskazano, że: „dodano do  przewi-
dzianej w  art.  2 pkt  1 projektu treści 
art.  91 ust.  3a zdanie drugie, z  które-
go wynika obowiązek informacyjny 
ciążący na  wykonawcy w  stosunku 
do  zamawiającego odnośnie do  tego, 
czy po stronie zamawiającego powsta-
nie obowiązek podatkowy w  podatku 
od  towarów i  usług w  związku z  wy-
borem danej oferty (informację tę wy-
konawca przekazywałby zamawiają-
cemu wraz z ofertą)”. Należy wskazać, 
że  na  kanwie zdania drugiego art.  91 
ust.  3a  pzp oraz analizy uzasadnienia 
projektu nowelizacji pojawiały się sta-
nowiska, które wskazywały, iż  użycie 
sformułowania „czy” literalnie po-
woduje, że  obowiązek informacyjny 
występuje po  stronie wykonawcy za-
równo w przypadku, gdy oświadczenie 
będzie miało charakter pozytywny, jak 
i  wówczas, gdy jego charakter będzie 
negatywny.

Jednak analiza najnowszego orzecz-
nictwa  KIO wskazuje także na  to, 
że obowiązek informacyjny nie wystę-
puje w  przypadku negatywnego cha-
rakteru takiego oświadczenia, a przede 
wszystkim brak takiego oświadczenia 
nie powinien być podstawą do odrzu-
cenia oferty wykonawcy na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp, tj. jako niezgod-
nej z  ustawą lub ewentualnie w  myśl 

art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – jako niezgod-
nej z  postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, gdy 
to oświadczenie było wymagane.

Przede wszystkim  KIO w  swoim 
orzecznictwie wskazuje, że  art.  91 
ust. 3a pzp należy interpretować w ca-
łości, a nie skupiać się jedynie na jego 
zdaniu drugim, w  którym – jak już 
wskazano – opisano warunek infor-
macyjny występujący po  stronie wy-
konawcy.

n  Wyrok KIO z 20 listopada 2015 r. 
(KIO 2432/15)
„(…) do  jego zastosowania [art.  91 

ust. 3a pzp – przyp. aut.], to  jest uru-
chomienia obowiązku informacyjnego, 
będzie konieczne wystąpienie sytuacji, 
gdy w  danym przetargu wybór naj-
korzystniejszej oferty doprowadziłby 
do  powstania u  zamawiającego obo-
wiązku podatkowego zgodnie z  prze-
pisami o podatku od  towarów i usług 
i  Zamawiający w  celu oceny takiej 

oferty musiałby doliczyć do  przedsta-
wionej w  niej ceny podatek od  towa-
rów i  usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z  tymi przepisami. 
(…) Wobec powyższego należało przy-
jąć, że obowiązek informacyjny wyko-
nawców wynikający z  art.  91 ust.  3a 
ustawy Pzp konkretyzuje  się jedynie 
w  przypadku powstania u  zamawiają-
cego obowiązku podatkowego zgodnie 
z  przepisami o  podatku od  towarów 
i usług, w innym przypadku wykonaw-
cy nie  są  zobowiązani do  złożenia ta-
kiej informacji”2.

W dalszej części przytoczonego wy-
roku Izba wskazała, że za takim rozu-
mieniem niniejszego przepisu prze-
mawiają również przepisy przejściowe 
nowelizacji, a  ponadto podkreśliła, 
iż „art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ma cha-
rakter jedynie informacyjno-pomocni-
czy i nie wpływa na ostateczne ukształ-
towanie obowiązku podatkowego”.

Biorąc pod uwagę powyższe roz-
ważania, należy stwierdzić, iż  obo-
wiązek informacyjny nałożony 
na  wykonawcę na  podstawie art.  91 
ust.  3a  pzp w  zakresie mechanizmu 
odwróconego VAT-u  występuje za-
wsze w przypadku, gdy złożona ofer-
ta będzie prowadziła do  powstania 
po stronie zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z  przepisami 
ustawy o  VAT. Analiza systemowa 
i  celowościowa wskazują natomiast, 
że obowiązek ten nie zaktualizuje się 
w  przypadku, gdy oferta dotyczy to-
warów lub usług nieobjętych mecha-
nizmem odwróconego VAT-u.

Co  do  zasady więc, brak takie-
go oświadczenia o  charakterze ne-
gatywnym nie  powinien prowadzić 
do  odrzucenia oferty wykonawcy. 
Jeśli jednak zamawiający wskaże 
w  siwz, że  takiego oświadczenia wy-
maga, wówczas rekomendowane jest 
podporządkowanie  się wytycznym 
zamawiającego i  złożenie przez wy-
konawcę stosownego oświadczenia. 
Choć z  uwagi na  wskazane powyżej 

Artykuł 91 ust. 3a pzp

Jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisa-
mi o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi prze-
pisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje zamawiającego, 
czy wybór oferty będzie prowa-
dzić do powstania u zamawiają-
cego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wska-
zując ich wartość bez kwoty 
podatku.
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argumenty wydaje się, że w przypadku 
braku złożenia oświadczenia i  ewen-
tualnej eliminacji oferty wykonawcy 
na tej podstawie, skorzystanie ze środ-
ków ochrony prawnej przewidzianych 
w pzp doprowadzi wykonawcę do uzy-
skania rozstrzygnięcia dla siebie po-
zytywnego. Taka deklaracja ze  strony 
wykonawcy traktowana jest bowiem 
przez KIO w pewnych wyrokach jako 
informacja, a  nie  jako oświadcze-
nie (zob.  wyrok  KIO z  20  listopada 
2015 r., KIO 2422/15).

Zatem jeśli zamawiający ma świa-
domość tego, że w związku z konkret-
nym zamówieniem po  jego stronie 
nie  występuje konieczność odprowa-
dzenia VAT-u od wskazanych towarów 
i usług3, to nie jest on zobowiązany żą-
dać w siwz takowego oświadczenia.

Jakie są skutki braku złożenia 
oświadczenia o odwróconym 
VAT w przypadku wystąpie-
nia obowiązku podatkowego 
po stronie zamawiającego?
Jak wskazano powyżej, art.  91 
ust.  3a  pzp zobowiązuje wykonawcę 
do  złożenia oświadczenia o  charakte-
rze pozytywnym. Jednak  pzp nie  pre-
cyzuje, jakie są  konsekwencje nie-
złożenia takiego oświadczenia (wraz 
z odpowiednimi informacjami).

Po  pierwsze, należy rozważyć, 
czy  zamawiający może w  takim wy-
padku skorzystać z  instytucji wezwa-
nia do uzupełnienia oferty lub złożenia 
wyjaśnień, o których mowa odpowied-
nio w art. 26 ust. 3 i ust. 4 pzp.

Wydaje  się, że  na  tak postawione 
pytanie należy odpowiedzieć nega-
tywnie. Przede wszystkim wskazać 
należy, że w art. 26 ust. 3 i 4 pzp wska-
zano zamknięty katalog dokumentów 
i  oświadczeń, które mogą podlegać 
uzupełnieniu lub wyjaśnieniu. Należą 
do  nich: oświadczenia lub dokumenty, 
o  których mowa w  art.  25 ust.  1 oraz 
pełnomocnictwa, które nie  zostały 
złożone wraz z  ofertą lub które zawie-
rają błędy lub są  wadliwe. W  związku 

z tym, że oświadczenie o odwróconym 
VAT nie  zostało wymienione w  tym 
katalogu (tj.  nie  potwierdza spełniania 
warunków udziału w  postępowaniu, 
nie  potwierdza spełniania przez ofe-
rowane dostawy, usługi lub roboty bu-
dowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, a  tym bardziej nie  jest 
pełnomocnictwem), skorzystanie z tych 
instytucji nie jest możliwe.

Po  drugie, warto postawić pyta-
nie, czy  zamawiający może – korzy-
stając z  uprawnienia przewidzianego 
w  art.  87 ust.  1  pzp – wezwać wyko-
nawcę do wyjaśnienia treści oferty, aby 
naprawić brak oświadczenia lub wyjaś-
nić jego niejasności.

Odpowiedź na  to  pytanie nie  jest 
prosta. Artykuł 87 ust. 1 pzp, na pod-
stawie którego możliwe jest żądanie 
od  wykonawców wyjaśnień dotyczą-
cych treści złożonych ofert, ma bowiem 
zastosowanie wyłącznie w  sytuacji, 
gdy treść oferty jest niejednoznaczna, 
niejasna, zawiera sprzeczności, budzi 
wątpliwości interpretacyjne w  związ-
ku z  wystąpieniem niezamierzonych 
błędów lub opuszczeń. Zatem w przy-
padku braku złożenia oświadczenia 
o  charakterze pozytywnym dotyczą-
cego odwróconego VAT nie powstają 
żadne wątpliwości co do treści oferty 
w  omawianym zakresie. Dlatego też 
wydaje  się, że  zamawiający nie  ma 
podstaw do  tego, by  na  podstawie 
art.  87 ust.  1  pzp żądać wyjaśnie-
nia treści oferty – poprzez wezwanie 

de  facto do  uzupełnienia oświadcze-
nia o odwróconym VAT – a w szcze-
gólności wskazania nazw towarów 
lub usług, cen jednostkowych itp., 
których dostawa lub świadczenie bę-
dzie prowadzić do powstania u zama-
wiającego obowiązku podatkowego. 
W  orzecznictwie  KIO podkreśla  się 
również, że brak podania przez wyko-
nawcę w ofercie informacji o powsta-
niu po  stronie zamawiającego obo-
wiązku podatkowego, gdy obowiązek 
taki faktycznie istnieje, nie przesądza 
o  treści oferty, ponieważ brak złoże-
nia oświadczenia (informacji) nie sta-
nowi żadnego oświadczenia, a  zatem 
nie  stanowi także w  danym zakresie 
treści oferty (zob. wyrok KIO z 20 li-
stopada 2015 r., KIO 2432/15).

Bazując na  stanowisku  KIO, moż-
na zatem stwierdzić, że w przypadku 
braku oświadczenia o  charakterze 
pozytywnym i jakiejkolwiek innej in-
formacji o odwróconym VAT nie wy-
stępują wątpliwości, które dają za-
mawiającemu prawo do  wyjaśnienia 
treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 pzp. 
W orzecznictwie wskazuje się, że za-
mawiający nie jest uprawniony do sa-
modzielnego wywodzenia z  treści 
oferty hipotetycznych informacji, 
które nie zostały w żaden sposób wy-
rażone przez wykonawcę w  ofercie, 
a przeciwne działanie zamawiającego 
należy zakwalifikować jako poważ-
ne naruszenie obowiązku zachowa-
nia w  postępowaniu zasady uczciwej 

Obowiązek informacyjny nałożony na  
wykonawcę na podstawie art. 91 ust. 3a pzp 
w zakresie mechanizmu odwróconego  
VAT-u występuje zawsze w przypadku, gdy 
złożona oferta będzie prowadziła do powstania 
po stronie zamawiającego obowiązku podatko-
wego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
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konkurencji i  równego traktowa-
nia wykonawców (zob.  wyrok  KIO 
z 20 listopada 2015 r., KIO 2432/15). 
Jednak nie można przy  tym zapomi-
nać o przywoływanym wcześniej po-
glądzie KIO, zgodnie z którym art. 91 
ust.  3a  pzp ma jedynie charakter in-
formacyjno-pomocniczy i  nie  wpły-
wa na ostateczne ukształtowanie obo-
wiązku podatkowego.

Zatem – w ocenie autorki – nie ma 
obecnie jednoznacznego stanowiska 
dotyczącego możliwości uzupełnie-
nia brakującego oświadczenia o od-
wróconym VAT i ewentualnych pod-
staw do  jego uzupełnienia z  uwagi 
na charakter art. 91 ust. 3a pzp. Ana-
liza  pzp oraz mechanizmów w  niej 
ustanowionych, dających podstawę 
do  uzupełniania dokumentów ofer-
ty, wskazuje, że  art.  87 ust.  1  pzp 
wydaje  się mimo wszystko jedy-
ną możliwą instytucją pozwalającą 
na uzyskanie niezbędnych informa-
cji w zakresie istnienia (lub nie) od-
wróconego VAT-u.

Autorka jest zdania, że  na  chwilę 
obecną nie  ma także jednoznacznego 
stanowiska wskazującego, czy  kon-
sekwencją niezłożenia oświadczenia 
o  charakterze pozytywnym, o  któ-
rym mowa w art. 91 ust. 3a pzp, wraz 
ze  stosownymi informacjami, może 
być odrzucenie oferty jako niezgodnej 
z ustawą.

Reasumując, należy wskazać, że:
 1)  wykonawcy są  zobowiązani dołą-

czyć do oferty oświadczenie, o któ-
rym mowa w  art.  91 ust.  3a  pzp, 
zawsze wtedy, gdy po stronie zama-
wiającego istnieje obowiązek po-
datkowy na  podstawie przepisów 
ustawy o VAT;

 2)  wykonawca nie  ma obowiązku 
składać takowego oświadczenia 
o  charakterze negatywnym, a  za-
mawiający nie  powinien takiego 
oświadczenia żądać;

 3)  nie ma jednoznacznego stanowiska 
co  do  tego, czy  konsekwencją nie-
złożenia omawianego oświadczenia, 

w  przypadku gdy po  stronie za-
mawiającego istnieje obowiązek 
podatkowy, może być odrzucenie 
oferty wykonawcy jako niezgodnej 
z pzp (art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp). 

Przypisy:

1  Więcej na temat procedury od-
wróconego VAT m.in. w broszurze 
wydanej w 2015 r. przez Ministerstwo 
Finansów: Zmiany w zakresie me-
chanizmu odwróconego obciążenia 
VAT, http://www.finanse.mf.gov.pl/
documents/766655/3160814/Broszu-
ra-zmiany+w+zakresie+odwroconego-
+VAT.pdf.

2  Taka wykładnia jest widoczna rów-
nież w poglądach doktryny praw-
niczej. K. Tetłak, w: Zamówienia 
publiczne a towary objęte mecha-
nizmem odwrotnego obciążenia 
VAT, LEX/el., wskazuje, że art. 91 
ust. 3a pzp „nakłada obowiązek in-
formacyjny na składającego ofertę, 
jeżeli w razie wyboru danej oferty 
na zamawiającym będzie ciążył 
obowiązek podatkowy”. Podobnie 
twierdzi M. Sieradzka w: Obowiązek 
doliczania wartości podatku VAT 
płaconego przez zamawiającego 
do wartości netto oferty, LEX/el.: 
„Wykonawca ma obowiązek poinfor-
mować zamawiającego o obowiązku 
podatkowym zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. Oczy-
wiście trzeba pamiętać, że zakresem 
objęto jedynie sytuację, gdy złożono 
ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o VAT”.

3  W wyroku KIO z 20 listopada 2015 r. 
(KIO 2432/15) Izba uznała, że „przepis 
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp nie może 
zwalniać zamawiającego ze znajomo-
ści przepisów prawno-podatkowych 
i stawiać go w pozycji podmiotu, któ-
ry spełnienie własnych obowiązków 
podatkowych uzależnia od oświad-
czenia wykonawcy”.

z zamówień
publicznych
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