
Prowadzenie postępowania

30 Przetargi Publiczne | Styczeń 2017
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adwokat w Kancelarii Pieróg & Partnerzy, 
były członek KIO

Z dniem 28 lipca 2016 r. we
szła w życie nowelizacja usta
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej: 
nowelizacja lub ustawa nowelizująca), 
która w istotny sposób przemodelo
wała dotychczasowy kształt i funk
cjonowanie postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. Wspomnia
na nowelizacja służyła przede wszyst
kim wdrożeniu do polskiego porząd
ku prawnego dyrektywy 2014/24/
UE w sprawie zamówień publicznych 
oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie 
udzielania zamówień przez podmio
ty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych. Transponując na grunt 
krajowy przepisy tych dyrektyw, usta
wodawca wprowadził zmiany w szer
szym zakresie niż zakres, jaki był nie
zbędny do wypełnienia obowiązku ich 
implementacji. Dotyczy to m.in. mody
fikacji dopuszczalnego zakresu zaskar
żenia w postępowaniach, w których 

wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wyda
nych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Dodatkowe przesłanki 
możliwości wniesienia 
odwołania
Na mocy art. 1 pkt 159 lit. a tiret 
drugie ustawy nowelizującej kata
log czynności, wobec których można 
wnieść odwołanie, został rozszerzony 
o dwie nowe przesłanki dotyczące opi
su przedmiotu zamówienia oraz wybo
ru najkorzystniejszej oferty. Wcześniej, 
przed nowelizacją (zob. poprzednie 
brzmienie art. 180 ust. 2 pzp), odwo
łanie w postępowaniach o wartości po
niżej progów unijnych przysługiwało 
wyłącznie wobec czynności:
 1)  wyboru trybu negocjacji bez ogło

szenia, zamówienia z wolnej ręki 
lub zapytania o cenę;

 2)  opisu sposobu dokonywania oce
ny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;

 3)  wykluczenia odwołującego z postę
powania o udzielenie zamówienia;

 4)  odrzucenia oferty odwołującego.
Obecnie ustawodawca dopu

ścił możliwość zaskarżenia zarówno 

opisu przedmiotu zamówienia (obecny 
art. 180 ust. 2 pkt 5 pzp), jak i czynno
ści wyboru najkorzystniejszej oferty 
(art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp).

O ile jednak przesłanka w postaci 
możliwości wniesienia odwołania wo
bec czynności opisu przedmiotu zamó
wienia nie budzi wątpliwości natury 
prawnej i w praktyce nie powinny za
istnieć problemy związane z jej zasto
sowaniem, to w przypadku przesłan
ki dotyczącej możliwości wniesienia 
odwołania wobec czynności wyboru 
najkorzystniejszej oferty rzecz przed
stawia się diametralnie inaczej.

Kontrowersje wokół 
definicji pojęć
Istota problemu sprowadza się 
w tej materii do odpowiedzi na pyta
nie, czy przez pojęcie „czynność wy
boru najkorzystniejszej oferty” należy 
rozumieć cały proces składający się 
na podjęcie przez zamawiającego decy
zji o wyborze oferty danego wykonaw
cy, czy też wyłącznie czynność oceny 
ofert w ramach przewidzianych przez 
zamawiającego kryteriów oceny ofert. 
W zależności od przyjętej perspek
tywy i sposobu wykładni całkowicie 

W postępowaniach poniżej progów unijnych powstał spór dotyczący zakresu 
zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to konsekwencja 
niejasnych przepisów, które stwarzają pole do odmiennych interpretacji.

Zaskarżenie  
wyboru oferty

Artykuł 180 ust. 2 pkt 6 pzp
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odmiennie kształtuje się dopuszczalny 
zakres zaskarżenia, a w konsekwencji 
– dopuszczalny zakres czynności i za
niechań zamawiającego, które mogą 
zostać zakwestionowane w drodze 
środka ochrony prawnej, jakim jest 
odwołanie składane do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej.

Co istotne, problem nie ma wymia
ru jedynie teoretycznego, lecz ma istot
ne i praktyczne przełożenie na sytuację 
i prawa wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamó
wienia publicznego, zwłaszcza w kon
tekście art. 189 ust. 2 pkt 6 pzp, zgod
nie z którym KIO odrzuca odwołanie, 
jeżeli stwierdzi, że w postępowaniu 
o wartości zamówienia mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wyda
nych na podstawie art. 11 ust. 8 od
wołanie dotyczy innych czynności niż 
określone w art. 180 ust. 2 pzp. Z tego 
też względu kwestią kluczową jest usta
lenie treści normatywnej pojęcia czyn
ności wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Tymczasem w pzp nie ma legalnej defi
nicji tego terminu, ustawodawca zdefi
niował jedynie pojęcie najkorzystniej
szej oferty, wskazując, że należy przez 
to rozumieć ofertę:
 a)  która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny lub kosztu i innych kry
teriów odnoszących się do przed
miotu zamówienia publicznego 
w szczególności w przypadku za
mówień w zakresie działalności 
twórczej lub naukowej, których 
przedmiotu nie można z góry opi
sać w sposób jednoznaczny i wy
czerpujący lub która najlepiej speł
nia kryteria inne niż cena lub koszt, 
gdy cena lub koszt są stałe, albo

 b)  z najniższą ceną lub kosztem, gdy 
jedynym kryterium oceny jest cena 
lub koszt (zob. art. 2 pkt 5 pzp).

W tym ujęciu czynność wyboru 
najkorzystniejszej oferty może być 
rozumiana jedynie jako czynność 
ograniczona do przeprowadzenia 
oceny oferty według kryteriów oceny 
ofert przyjętych w treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
W świetle art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp 
odwołanie przysługiwałoby wówczas 
jedynie od czynności zamawiającego 
polegającej na ocenie oferty zgodnie 
z tymi kryteriami. Warto w tym miej
scu wskazać, że ustawa nowelizująca 
wprowadziła istotne zmiany dotyczące 
zasad formułowania kryteriów oceny 
ofert, nadając kryteriom pozaceno
wym dużo większe znaczenie niż do
tychczas1. W sposób naturalny może 
to stwarzać szersze spectrum do kwe
stionowania prawidłowości oceny za
mawiającego.

Jednocześnie samo podjęcie decy
zji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
wymaga od zamawiającego zweryfi
kowania, czy wykonawca nie podle
ga wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, jak również 

zweryfikowania, czy nie zachodzą pod
stawy do odrzucenia oferty. Zamawiają
cy musi tym samym przeprowadzić we
ryfikację podmiotową wykonawcy oraz 
weryfikację przedmiotową złożonej 
przez tego wykonawcę oferty. W tym 
ujęciu czynności wyboru najkorzyst
niejszej oferty możliwe byłoby szerokie 
skarżenie czynności zamawiającego, 
w tym skarżenie zaniechania wyklucze
nia z postępowania wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzyst
niejsza, a także zaniechania odrzucenia 
oferty tego wykonawcy, jak również 
możliwość stawiania zarzutów pośred
nich, dotyczących np. zaniechania we
zwania do uzupełnienia dokumentów 
bądź zaniechania wezwania do złoże
nia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej 
ceny. W konsekwencji aktualizowały
by się wszystkie potencjalne zarzuty, 
jakie można postawić w szczególności 
na podstawie art. 22 ust. 1, art. 22a, 
art. 24, art. 25 ust. 1, art. 25a, art. 26 
ust. 3, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 1–3 pzp.

Prawo do odwołania
jako wyjątek
Wykładnia odpowiadająca szerokiemu 
rozumieniu pojęcia „wybór najkorzyst
niejszej oferty” wpisuje się w oczekiwa
nia wykonawców, którzy przed nowe
lizacją nie mieli podstaw prawnych, 
by skarżyć najistotniejszą z punktu wi
dzenia ich interesów czynność, a więc 
czynność wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Z drugiej jednak strony istnie
je szereg argumentów natury prawnej, 
które uzasadniają przyjęcie wąskiego 
rozumienia przesłanki wprowadzonej 
w art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp.

Należy w pierwszej kolejności wska
zać, że – w przeciwieństwie do postę
powań o wartości powyżej progów 
unijnych – prawo do odwołania dla 
postępowań o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wyda
nych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp zo
stało przewidziane na zasadzie wyjątku 
oraz ograniczone do wąskiego katalogu 
czynności2. Ustawodawca wprowadził 

Artykuł 180 ust. 1–2 pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie 
od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobo-
wiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8, odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:
1)  wyboru trybu negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wol-
nej ręki lub zapytania o cenę;

2)  określenia warunków udziału 
w postępowaniu;

3)  wykluczenia odwołującego 
z postępowania o udzielenie 
zamówienia;

4)  odrzucenia oferty odwołującego;
5)  opisu przedmiotu zamówienia;
6)  wyboru najkorzystniejszej 

oferty.
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więc u podstaw zasadę, że nie wszyst
kie czynności zamawiającego mogą 
być przedmiotem zaskarżenia. Przyjęta 
konstrukcja nakazuje wręcz postrzega
nie tych postępowań jako postępowań, 
w których, co do zasady, nie przysługu
je odwołanie, z wyjątkiem zamknięte
go katalogu czynności przewidzianych 
w art. 180 ust. 2 pzp. Przyjęcie takie
go punktu widzenia nakazuje ostroż
ną wykładnię przesłanek zawartych 
w art. 180 ust. 2 pzp – wykładnia za
wężająca wydaje się wykładnią bardziej 
przystającą do specyfiki przedmiotowej 
regulacji niż wykładnia rozszerzająca.

Nie można również nie dostrze
gać, że w przeciwieństwie do art. 180 
ust. 1 pzp, który stanowi o możliwości 
wniesienia odwołania od „czynno
ści zamawiającego” lub „zaniechania 
czynności”, przepis art. 180 ust. 2 pzp 
posługuje się jedynie pojęciem „czyn
ności”, co może stanowić podsta
wę uznania, że dyspozycją art. 180 
ust. 2 pzp nie zostały objęte zanie
chania zamawiającego. Na szczególną 
uwagę zasługuje w tym aspekcie sta
nowisko Ministerstwa Rozwoju za
warte w dokumencie pt. Zestawienie 
uwag do projektu ustawy o zmianie 
ustawy prawo zamówień publicznych 
i niektórych innych ustaw. Konsulta
cje międzyresortowe z dnia 9 lutego 
2016 r., gdzie w odpowiedzi dotyczącej 
art. 180 ust. 2 (poz. 180 tabeli) wska
zano: „Zmiana jest korzystna dla wy
konawców. Enumeratywne wyliczenie 
nie otwiera zakresu środków ochrony 
prawnej tak szeroko, jak jego brak. 
Przede wszystkim poza tym zakresem 
będą «zaniechania» zamawiającego, 
a to znaczna różnica”3.

Wykładnia rozszerzająca
Przyjęcie szerokiej wykładni pojęcia 
wyboru najkorzystniejszej oferty, któ
ra obejmowałaby zarówno weryfikację 
podmiotową wykonawcy, weryfikację 
przedmiotową oferty, jak i zastosowa
nie kryteriów oceny ofert i pozwalała 
w konsekwencji na stawianie zarzutów 

zaniechania wykluczenia wykonaw
cy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, bądź zanie
chania odrzucenia oferty tego wyko
nawcy, mogłoby również prowadzić 
do zakwestionowania potrzeby po
zostawienia w treści przepisu, jako 
oddzielnych przesłanek zaskarże
nia, podstaw dotyczących wyklucze
nia odwołującego z postępowania 
(art. 180 ust. 2 pkt 3 pzp) oraz odrzu
cenia oferty odwołującego (art. 180 

ust. 2 pkt 4 pzp). W przypadku kwe
stionowania czynności wyboru naj
korzystniejszej oferty byłoby bowiem 
możliwe, w ramach skarżenia tej 
czynności, podnoszenie zarzutów 
dotyczących niezgodnego z pzp wy
kluczenia odwołującego z postępowa
nia bądź odrzucenia jego oferty.

Przy tak szerokim rozumieniu prze
słanki zawartej w art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp 
należałoby jednocześnie podjąć próbę 
określenia czynności niepodlegających 
zaskarżeniu odwołaniem i wynik tego 
skonfrontować z zasadami obowiązu
jącymi w postępowaniach o wartości 
powyżej progów unijnych. Mogłoby się 
bowiem okazać, że w istotnym stop
niu zatarta zostałaby różnica między 
zakresem zaskarżenia dopuszczalnym 
w poszczególnych postępowaniach, 
co byłoby trudne do pogodzenia z za
sadą, w myśl której odwołanie w postę
powaniach o wartości poniżej progów 
unijnych stanowi wyjątek4.

Szczególne komplikacje mogą rów
nież wystąpić w przypadku postę
powań dwuetapowych. Co przy tym 
istotne, tryb postępowania mógłby 
wówczas różnicować sposób wykładni 
przepisu art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp. Nie 
wydaje się uzasadnione, by w zależno
ści od trybu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dopuszczal
na była różna wykładnia tego samego 
przepisu. W przypadku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczone
go szeroka wykładnia art. 180 ust. 2 
pkt 6 pzp pozwalałaby na to, by na eta
pie wyboru najkorzystniejszej oferty 
postawić zarzut zaniechania wyklucze
nia wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Jed
nocześnie w przypadku postępowania 
dwuetapowego prowadzonego w trybie 
przetargu ograniczonego wykonawcy 
nie przysługiwałoby prawo do posta
wienia zarzutu zaniechania wyklucze
nia wykonawcy na etapie zaproszenia 
do składania ofert, natomiast prawo 
to miałoby niejako „odżywać” na eta
pie wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Liczba składanych
odwołań do KIO

Przepis art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp ma 
istotne znaczenie dla funkcjonowa-
nia rynku zamówień publicznych. 
Postępowania o wartości poniżej 
progów unijnych stanowią zdecy-
dowaną większość postępowań 
prowadzonych corocznie w skali 
całego kraju. Kontrola czynności po-
dejmowanych przez zamawiających 
w toku tych postępowań, w ramach 
środków ochrony prawnej, wska-
zuje na stosunkowo niski poziom 
składanych odwołań, co jest właśnie 
konsekwencją wąskiego zakresu 
czynności podlegających zaskarże-
niu w tego typu postępowaniach.
Warto wskazać, że w 2015 r. do Kra-
jowej Izby Odwoławczej wpłynęło 
2360 odwołań w postępowaniach, 
których wartość przekraczała tzw. 
progi unijne, co stanowiło 82% 
wszystkich wniesionych odwołań. 
Pozostałe 517, czyli 18% odwołań, do-
tyczyło postępowań o wartościach 
poniżej progów unijnych.
W 2014 r. były to zbliżone wartości 
(79% stanowiły odwołania w po-
stępowaniach powyżej progów 
unijnych).

Źródło: Informacja o działalności Krajo-
wej Izby Odwoławczej w 2015 r., s. 11, 
tinyurl.com/jcqjtyt [dostęp: 4.12.2016].
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kiedy to podmiotowa kwalifikacja wy
konawców jest już etapem zamknię
tym. Racjonalne podejście nakazy
wałoby uznać, że w tym przypadku 
nie istniałaby możliwość podnoszenia 
na etapie wyboru najkorzystniejszej 
oferty zarzutu dotyczącego zaniecha
nia wykluczenia wykonawcy, niemniej 
jednak wówczas normatywna treść 
art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp warunkowana 
byłaby trybem postępowania o udzie
lenie zamówienia publicznego.

Ustalenie treści normatywnej 
art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp
Jeżeli celem ustawodawcy było stworze
nie szerszej możliwości wnoszenia od
wołań i korzystania przez wykonawców 
ze środków ochrony prawnej w postępo
waniach o wartości poniżej progów unij
nych, to należy stwierdzić, że nie zostało 
to w sposób jasny wyrażone ani w treści 
przepisów pzp, ani w uzasadnieniu usta
wy nowelizującej. Jak wskazano wcześ
niej, analiza stanowisk zajmowanych 
na etapie przed skierowaniem projektu 
ustawy do Sejmu RP może nawet stano
wić podstawę do stwierdzenia, że tego 
rodzaju cel nie został wpisany w projek
towane zmiany.

Ustalenie treści normatywnej prze
pisu art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp i sposobu 
jego zastosowania stało się tym samym 
wyzwaniem dla orzecznictwa, zarówno 
Krajowej Izby Odwoławczej, jak i są
dów okręgowych.

Wart odnotowania jest fakt, 
że dotychczas zapadło już kilka posta
nowień KIO dotyczących omawianego 
zagadnienia.

n  Postanowienie KIO z 5 września 
2016 r. (KIO 1599/16)
„Analiza znowelizowanego przepisu 

art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i użycia 
w nim przez ustawodawcę sformuło
wania «czynność wyboru najkorzyst
niejszej oferty» prowadzi zdaniem 
Izby do wniosku, że pod pojęciem tym 
nie kryje się zaniechanie czynności wy
kluczenia z postępowania i zaniechanie 

czynności odrzucenia oferty, a jedynie 
niedokonanie wyboru oferty najko
rzystniejszej zgodnie z kryteriami oce
ny ofert określonymi w SIWZ”.

Izba szczegółowo uzasadniła swo
je stanowisko, odwołując się m.in. 
do reguł wykładni, jak również do ar
gumentów natury systemowej. Tożsa
me stanowisko wyrażono w postano
wieniu KIO z 15 września 2016 r. (KIO 
1674/16) oraz z 21 września 2016 r. 
(KIO 1696/16).

Skarga przeciwko wąskiej 
wykładni przepisu
Z uwagi na systemowy charakter 
omawianego problemu należy odno
tować, że Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych wniósł skargę wobec po
stanowienia wydanego w sprawie KIO 
1599/16, opowiadając się przeciwko 
wąskiej interpretacji przepisu art. 180 
ust. 2 pkt 6 pzp.

Głównym celem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
jest niewątpliwie wybór wykonaw
cy, którego oferta – w świetle posta
wionych kryteriów oceny ofert – jest 
najkorzystniejsza i który nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Patrząc z tej perspek
tywy, należy uznać, że niezbędne jest 
stworzenie narzędzi prawnych, które 
będą służyły przestrzeganiu powyż
szych zasad. Tak kluczowe dla systemu 
regulacje prawne nie powinny budzić 
wątpliwości. Skoro jednak przepisy pzp 
nie dają w tej materii jednoznacznej 
odpowiedzi i możliwe jest przedsta
wianie rzeczowych argumentów prze
mawiających zarówno za jednym, jak 
i za drugim rozumieniem omawiane
go przepisu, konieczne jest rozstrzyg
nięcie zagadnienia przez judykaturę. 
Rozstrzygnięcie, jakie zapadnie wsku
tek wywiedzionej przez Prezesa UZP 
skargi będzie w tej materii szczególnie 
istotne, zarówno dla wykonawców i za
mawiających, jak i dla Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

Przypisy:

1  Na uwagę zasługują w szczególno-
ści wprowadzone ograniczenia, któ-
re warunkują możliwość zastosowa-
nia kryterium ceny jako jedynego 
kryterium oceny ofert lub jako kry-
terium o wadze przekraczającej 60% 
– zob. art. 91 ust. 2a pzp. W konse-
kwencji należy zakładać, że kryte-
rium ceny jako jedyne kryterium 
lub kryterium o wadze przekracza-
jącej 60% będzie wykorzystywane 
sporadycznie. W przeważającej 
większości przetargów kryterium 
ceny będzie mogło mieć maksy-
malnie wagę 60%, a pozostałe 40% 
będzie musiało zostać przypisane 
innym kryteriom. W konsekwencji 
weryfikacja prawidłowości oceny 
zamawiającego nie będzie już ogra-
niczała się jedynie do sprawdzenia 
poprawności matematycznego 
wyliczenia punktów według wzoru 
przewidzianego dla porównania 
ofert w kryterium ceny.

2  Świadczy o tym redakcja przepisu 
art. 180 ust. 2 pzp, w szczegól-
ności zwrot „wyłącznie wobec 
czynności”.

3  legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/122
81202/12333438/12333443/doku-
ment207610.pdf [dostęp: 4.12.2016].

4  W postępowaniach o wartości poni-
żej progów unijnych poza zakresem 
zaskarżenia zostałaby m.in. czynność 
unieważnienia postępowania.

Podstawa prawna

n ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. DzU z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

n ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych oraz niektórych innych ustaw 

(DzU z 2016 r., poz. 1020)
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