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AUKCJA ELEKTRONICZNA
W PROCEDURZE ODWRÓCONEJ

Planujemy wszcz´cie post´powania w trybie
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
tzw. procedury odwróconej uregulowanej w art.
24aa ustawy. Pojawi∏ si´ te˝ pomys∏, aby skorzy-
staç z aukcji elektronicznej. Czy mo˝liwe jest po-
∏àczenie tych instytucji i przewidzenie aukcji elek-
tronicznej w post´powaniu prowadzonym z wy-
korzystaniem procedury odwróconej?

Istotà procedury odwróconej jest brak weryfikacji
wszystkich wykonawców sk∏adajàcych ofert´ w po-
st´powaniu pod kàtem spe∏niania przez nich warun-
ków udzia∏u w post´powaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu. Weryfikacja podmiotowa dokonywana
jest wy∏àcznie wobec wykonawcy, którego oferta zo-
sta∏a oceniona najwy˝ej w kryteriach oceny ofert.
Stosowanie tej procedury nie zwalnia jednak zama-
wiajàcego z badania wszystkich ofert pod kàtem wy-
stàpienia okolicznoÊci skutkujàcych odrzuceniem
oferty.

Przy dokonywaniu oceny treÊci z∏o˝onych ofert nale˝y
wziàç pod uwag´ wszystkie przes∏anki odrzucenia
okreÊlone w art. 89 ust. 1 Prawa zamówieƒ publicz-
nych. Dopiero, gdy zamawiajàcy wy∏oni oferty nie-
podlegajàce odrzuceniu to wobec tych ofert dokonuje
oceny zgodnie z okreÊlonymi w SIWZ kryteriami oce-
ny ofert i z nich wy∏ania ofert´ ocenionà najwy˝ej. Ten
jedyny najkorzystniejszy wykonawca jest badany pod
wzgl´dem podmiotowym, w szczególnoÊci zamawia-
jàcy weryfikuje z∏o˝one przez niego oÊwiadczenie
o spe∏nieniu warunków lub JEDZ, a nast´pnie wzywa
go do z∏o˝enia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 1
lub 2 Pzp.

Przedstawiona procedura nie wyklucza zastosowania
aukcji elektronicznej. Przepis art. 91a Pzp wprost sta-
nowi, ˝e aukcja elektroniczna mo˝e zostaç przewi-
dziana w post´powaniu prowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z og∏oszeniem, nie limitujàc tutaj ˝adnych
szczególnych wariantów prowadzonych post´powaƒ.
Jedynymi warunkami jakie nale˝y spe∏niç aby zasto-
sowaç aukcje elektronicznà sà: przewidzenie zastoso-
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wania aukcji w treÊci og∏oszenia o zamówieniu oraz
pozyskanie, co najmniej dwóch ofert niepodlegajà-
cych odrzuceniu.

Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e aukcja elektroniczna
jest instytucjà stosowanà w trakcie badania i oceny
ofert, a nie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Za-
mawiajàcy stosujàc procedur´ odwróconà powinien
jà zatem przeprowadziç po zbadaniu ofert pod kàtem
ich odrzucenia, a przed ustaleniem rankingu. Sposób
oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien
obejmowaç przeliczanie postàpieƒ na punktowà oce-
n´ oferty, z uwzgl´dnieniem punktacji otrzymanej
przed otwarciem aukcji elektronicznej (art. 91b Pzp).
Co oznacza, ˝e wykonawcy w toku aukcji powinni
mieç wiedz´ o swojej pozycji w rankingu ofert nie tyl-
ko w zakresie kryterium obj´tym aukcjà ale równie˝
z uwzgl´dnieniem pozosta∏ych kryteriów okreÊlonych
w SIWZ i ich wag.

Po zakoƒczeniu aukcji zamawiajàcy ustala ranking
ofert, w tym ofert´ ocenionà najwy˝ej i kontynuuje
wobec tego wykonawcy procedur´ odwróconà prze-
targu nieograniczonego, tj. bada wykonawc´ pod
wzgl´dem podmiotowym. Zgodnie z art. 24aa ust. 2
Pzp je˝eli wykonawca uznany za najkorzystniejszego
uchyla si´ od zawarcia umowy lub nie wnosi wyma-
ganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy,
zamawiajàcy mo˝e zbadaç, czy nie podlega wyklucze-
niu oraz czy spe∏nia warunki udzia∏u w post´powaniu
wykonawca, który z∏o˝y∏ ofert´ najwy˝ej ocenionà
spoÊród pozosta∏ych ofert. W tej sytuacji nie b´dzie
konieczne powtórne przeprowadzenie aukcji elektro-
nicznej.

DOKUMENTY SK¸ADANE PRZEZ WYKONAWC¢
WY¸ONIONEGO W KONKURSIE

W wyniku konkursu prowadzonego na postawie
przepisów Pzp wy∏oniliÊmy najlepszà prac´ kon-
kursowà. Nagrodà dla wykonawcy jest zapro-
szenie do negocjacji w trybie zamówienia z wol-
nej r´ki. W zwiàzku z faktem, ˝e wartoÊç pla-
nowanego zamówienia przekracza tzw. progi
unijne zrodzi∏o si´ pytanie czy od wykonawcy
musimy ˝àdaç ponownie dokumentów na spe∏-
nienie warunków udzia∏u i brak podstaw do wy-

kluczenia, które by∏y ju˝ przedmiotem badania
w konkursie?

W post´powaniu o udzielenie zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej r´ki zamawiajàcy ma obowiàzek
zweryfikowaç oÊwiadczenia oraz dokumenty potwier-
dzajàce spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powa-
niu i braku podstaw do wykluczenia (art. 25a ust. 4
ustawy Pzp i art. 68 ust. 2 Pzp). Jest to odr´bne post´-
powanie, a zatem wskazany wy˝ej obowiàzek weryfi-
kacji nale˝y traktowaç odr´bnie od weryfikacji, doko-
nanej w toku konkursu.

Wskazane przepisy mówià wprost w jakim terminie
ostatecznym wykonawca powinien z∏o˝yç JEDZ oraz
dokumenty na potwierdzenie spe∏nienia warunków
udzia∏u w post´powaniu. ˚àdanie i weryfikacja tych
dokumentów powinna nastàpiç najpóêniej przed za-
warciem umowy. Z ˝adnego z przepisów ustawy nie
wynika przy tym wymóg, i˝ mia∏yby byç one aktualne
na dzieƒ wszcz´cia post´powania (zaproszenia) lub
rozpocz´cia negocjacji. Znajduje tu zatem zastosowa-
nie ogólna zasada wyra˝ona w art. 26 ust. 1 Pzp, i˝ do-
kumenty te muszà byç aktualne na dzieƒ ich z∏o˝enia.

Nale˝y jednak˝e przy tym zwróciç uwag´, i˝ wyko-
nawca nie b´dzie zobowiàzany do z∏o˝enia oÊwiad-
czeƒ i dokumentów potwierdzajàcych brak podstaw
do wykluczenia i spe∏niania warunków udzia∏u w po-
st´powaniu, je˝eli zamawiajàcy posiada ju˝ oÊwiad-
czenia lub dokumenty dotyczàce tego wykonawcy
(art. 26 ust. 6 Pzp). Nie dotyczy to JEDZ.

Wskazana sytuacja b´dzie mia∏a miejsce w okoliczno-
Êciach, gdy dok∏adnie te same warunki sformu∏owano
dla udzia∏u w konkursie i w post´powaniu z wolnej
r´ki, a zamawiajàcy dysponuje ju˝ dokumentami z∏o-
˝onymi w ramach konkursu, oraz dokumenty te po-
siadajà walor aktualnoÊci.

Pierwsza z tych przes∏anek zazwyczaj ma miejsce po-
niewa˝ sformu∏owanie dla post´powania z wolnej
r´ki warunków skrajnie odmiennych od tych ustalo-
nych w konkursie mog∏oby byç poczytane jako od-
st´pstwo od warunków konkursu, który zgodnie z je-
go definicjà, jest przyrzeczeniem publicznym. Nale˝y
zatem zbadaç, czy dokumenty b´dàce w posiadaniu
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zamawiajàcego nie straci∏y waloru aktualnoÊci zgod-
nie z ustawà i rozporzàdzeniem o dokumentach. Je˝e-
li ta weryfikacja wypadnie dla wykonawcy korzysta-
nie ich ponowne przedk∏adanie przez wykonawc´ nie
b´dzie wymagane.

ODRZUCENIE OFERTY

Prowadzimy post´powanie w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw´ 200 szt. laptopów.
W SIWZ okreÊliliÊmy parametry wymaganego
komputera i ˝àdaliÊmy wskazania w formularzu
ofertowym nazwy (typ, model) oferowanego
sprz´tu. Jeden z wykonawców zaoferowa∏ cztery
modele laptopów, z których jedynie dwa spe∏nia-
jà wymagania zamawiajàcego okreÊlone w opisie
przedmiotu zamówienia. Wszyscy pozostali wy-
konawcy wskazali w swoich ofertach tylko jeden
typ laptopa. Z SIWZ nie wynika wprost, czy wy-
konawca mia∏ wskazaç jeden model komputera,
czy móg∏ podaç kilka. Czy w tej sytuacji zamawia-
jàcy powinien poprawiç ofert´ czy jà odrzuciç?

Z art. 82 ust. 3 Pzp wprost wynika, ˝e treÊç oferty mu-
si odpowiadaç treÊci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przedstawionym stanie faktycznym,
w zwiàzku z wystàpieniem niezgodnoÊci z wymaga-
niami zamawiajàcego dwóch spoÊród czterech zaofe-
rowanych modeli urzàdzeƒ zdaniem autora znajduje
zastosowanie przes∏anka odrzucenia oferty wskazana
w art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, zgodnie z którà zamawiajà-
cy odrzuca ofert´, je˝eli jej treÊç nie odpowiada treÊci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z za-
strze˝eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Przepis ten odnosi si´ do obowiàzku zbadania i oceny
ca∏ej oferty, nie dotyczy zaÊ weryfikacji poszczegól-
nych jej fragmentów. Uznanie, i˝ oferta, w której jedy-
nie niektóre spoÊród wszystkich zaoferowanych mo-
deli urzàdzeƒ spe∏nia wymagania zamawiajàcego
niesie za sobà ryzyko Êwiadczenia dostaw przedmiotu
zamówienia nieodpowiadajàcych jego potrzebom, co
stoi w ca∏kowitej sprzecznoÊci z celem przeprowadze-
nia post´powania.

DopuszczalnoÊç wyboru oferty najkorzystniejszej
w przypadku niezgodnoÊci jej cz´Êci z wymaganiami

okreÊlonymi w SIWZ uniemo˝liwi∏aby porównywal-
noÊç z∏o˝onych ofert, stanowiàc naruszenie zasady
przeprowadzenia post´powania w sposób zapewniajà-
cy zachowanie uczciwej konkurencji i równe trakto-
wanie wykonawców, okreÊlonej w art. 7 ust. 1 Pzp.

W wyroku Krajowej Izby Odwo∏awczej z dnia 5 listo-
pada 2012 r. (sygn. akt KIO 2311/12) wyra˝ono po-
glàd uzasadniajàcy koniecznoÊç odrzucenia oferty
w analogicznym stanie faktycznym: „Zamawiajàcy
wprost dopuÊci∏ mo˝liwoÊç zaoferowania przez wyko-
nawców ró˝nych modeli urzàdzeƒ. Jednak˝e zapisy
SIWZ nie dajà podstaw do przyj´cia, ˝e zaoferowanie
ró˝nych modeli urzàdzeƒ powoduje, ˝e wymogi doty-
czàce parametrów urzàdzeƒ nie muszà byç odnoszone
do wszystkich zaoferowanych modeli”.

Jedynie uzupe∏niajàco nale˝y odnieÊç si´ do brzmie-
nia art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, który umo˝liwia poprawie-
nie w ofercie omy∏ki polegajàcej na niezgodnoÊci ofer-
ty ze specyfikacjà istotnych warunków zamówienia
i niepowodujàcej istotnych zmian w treÊci oferty.
W mojej ocenie w niniejszym stanie faktycznym po-
prawienie oferty poprzez podj´cie za wykonawc´ de-
cyzji, które laptopy b´dzie dostarcza∏ poprzez wybór
jednego laptopa i wykreÊlenie pozosta∏ych, wykracza
poza dyspozycje przepisu.

Próby rozszerzajàcej interpretacji tego przepisu po-
zwala∏yby zamawiajàcym na uzyskanie zbyt daleko
idàcych kompetencji w zakresie kszta∏towania zobo-
wiàzaƒ wykonawcy. Natomiast wyjaÊnienie, a tym sa-
mym uzgodnienie z wykonawcà, który typ laptopa zo-
stanie dostarczony na etapie realizacji umowy mo˝e
zostaç uznane za prowadzenie negocjacji treÊci oferty
niedopuszczalnych na gruncie art. 87 ust. 1 Pzp.
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