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W części pierwszej niniej
szego artykułu, która 
ukazała  się w  poprzed

nim numerze miesięcznika, dokona
no szczegółowej analizy treści art.  94 
ust.  3  pzp, umożliwiającego zawarcie 
umowy z  drugim wykonawcą w  sy
tuacji, gdy wykonawca, którego ofer
ta została uznana za najkorzystniej
szą, uchyla  się od  zawarcia umowy. 
Rozważania te uwzględniały przede 
wszystkim punkt widzenia zamawia
jącego i  jego potencjalne problemy 
z  prawidłowym zastosowaniem dys
pozycji przepisu. Nie można jednak 
pominąć faktu, że  zawarcie umowy 
z drugim wykonawcą w  trybie art. 94 
ust.  3  pzp może naruszać interes in
nych wykonawców ubiegających  się 
o  zamówienie. Warto zatem zastano
wić  się nad możliwością weryfikacji 

i  zakwestionowania czynności zama
wiającego podejmowanych w tym try
bie. Zagadnienie to  nie  jest oczywiste 
z  uwagi na  fakt, że  czynności te po
dejmowane są  przez zamawiającego 
po  wyborze najkorzystniejszej oferty 
i  nierzadko w  znacznym oddaleniu 
czasowym od tej czynności. 

Kontrola działań  
zamawiającego w przypadku 
wyboru oferty drugiego  
wykonawcy
Problematyka informowania wyko
nawców o wyborze oferty najkorzyst
niejszej spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ponownego ich ba
dania i  oceny nie  została uregulowa
na ani w poprzednim, ani w obecnym 
stanie prawnym. Wątpliwości doty
czące tego, czy informowanie o podję
ciu działań zmierzających do zawarcia 
umowy z  kolejnym wykonawcą jest 
obowiązkiem zamawiających, czy  też 
jest działaniem zbędnym z  uwagi 
na  dokonanie czynności wskaza
nych w art. 94 ust. 3 pzp po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, powstały 
jeszcze przed nowelizacją wdrażają
cą dyrektywę 2014/24/UE. Również 

na  gruncie obecnie obowiązujących 
przepisów brak w  tym zakresie jed
nolitości, zarówno w  orzecznictwie, 
jak i  wśród przedstawicieli doktry
ny. Przykładowo w wyroku KIO z 20 
stycznia 2011  r. (KIO 31/11) pod
kreślono, że  art.  94 ust.  3  pzp stano
wi wyjątek od  zasady informowania 
wykonawców o  wszelkich skutkach 
tych czynności, w  związku z  czym 
w przypadku zastosowania tego prze
pisu zamawiający nie  są  zobowiązani 
do przekazania informacji o wyborze 
oferty najkorzystniejszej spośród po
zostałych ofert. Tożsame stanowisko 
prezentują również niektórzy autorzy, 
wskazując, że  „w  takim przypadku 
zamawiający nie ma obowiązku infor
mowania o  wyborze najkorzystniej
szej oferty, a w konsekwencji wstrzy
mania się przed podpisaniem umowy 
w  okresie przewidzianym w  art.  94 
ust. 1 PrZamPubl”1. 

Odmienny pogląd zaprezentowała 
Krajowa Izba Odwoławcza w  wyro
ku z  17 stycznia 2013  r. (KIO 14/13), 
w  którym uznała, że  w  przypadku 
dokonania wyboru drugiej oferty 
zgodnie z  art.  94 ust.  3  pzp na  zama
wiającym ciąży nie  tylko obowiązek 

Artykuł 94 ust. 3 pzp nie uwzględnia zasady braku kompleksowego bada-
nia wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, wprowadzonej nowelizacją 
z czerwca 2016 r. Zamawiający nie wiedzą, jak powinni stosować ten przepis.

Umowa z drugim  
wykonawcą (cz. 2)

Artykuł  94 ust. 3 pzp
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informacyjny, ale również konieczność 
zachowania minimalnych terminów 
między uzewnętrznieniem dokona
nego wyboru a  podpisaniem umowy. 
Także w  piśmiennictwie pojawia  się 
pogląd, zgodnie z którym zamawiający 
powinien poinformować wykonaw
ców biorących udział w postępowaniu 
o czynnościach podjętych po dokona
niu wyboru drugiej oferty2.

W  rozstrzygnięciu powyższego 
zagadnienia kluczowe jest ustalenie 
celu, któremu wspomniane udziele
nie informacji ma służyć, oraz okre
ślenie, czy  oraz czyj interes wobec 
braku udzielenia informacji o  zamia
rze zawarcia umowy z  kolejnym wy
konawcą mógłby zostać naruszony. 
Niewątpliwie podmiotem, którego 
interesy zostałyby naruszone wskutek 
nieudzielenia informacji związanych 
z  wyborem oferty najkorzystniejszej 
spośród pozostałych ofert, byłby wy
konawca uznany przez zamawiającego 
za uchylającego się od zawarcia umo
wy lub uchylającego się od wniesienia 
należytego zabezpieczenia. Wykonaw
ca ten będzie wykazywał, że nie zaszły 
okoliczności objęte hipotezą przepi
su art. 94 ust. 3 pzp i że zamawiający 
bezprawnie pozbawił go możliwości 
uzyskania zamówienia. W  przypad
ku pozostałych wykonawców znaj
dujących  się na  kolejnych pozycjach 
w  rankingu ofert udzielenie informa
cji o  przystąpieniu przez zamawiają
cego do  czynności, o  których mowa 
w  art.  94 ust.  3  pzp, jest uzasadnione 
ryzykiem dokonania przez zama
wiającego wyboru oferty kolejnego 
wykonawcy z  naruszeniem prawa za
mówień publicznych. Odnosząc  się 
do  omówionej uprzednio konieczno
ści wezwania do  złożenia dokumen
tów potwierdzających spełnienie wa
runku udziału w postępowaniu i brak 
podstaw wykluczenia, należy uznać, 
że  wykonawca, który znajduje  się 
na  kolejnej pozycji w  rankingu ofert, 
jest zainteresowany weryfikacją prawi
dłowości działań zamawiającego. 

Za pozytywną oceną zasadności 
informowania wykonawców ubiega
jących  się o  udzielenie zamówienia 
publicznego o  skorzystaniu z  art.  94 
ust.  3  pzp przemawia przede wszyst
kim zasada jawności postępowania 
i  równego traktowania wykonawców. 
Jawność postępowania jest zagwa
rantowana przez liczne obowiązki za
mawiających, wśród których należy 
wymienić m.in. publikację na  stronie 
internetowej treści zapytań wraz z wy
jaśnieniami treści siwz, otwarcie ofert, 
obowiązek udzielenia informacji o wy
borze oferty najkorzystniejszej wraz 
z  uzasadnieniem faktycznym i  praw
nym czy  informowanie wykonawców 
o  wniesieniu odwołania. Obowiązki 
te gwarantują wykonawcom ubiega
jącym  się o  udzielenie zamówienia 
bieżące uzyskiwanie informacji o  to
czącym się postępowaniu, co pozwala 
na  podjęcie czynności w  celu ochro
ny interesu w  uzyskaniu zamówienia. 
Wiedza o  przebiegu postępowania 
umożliwia kontrolę zamawiających, 
a  w  przypadku stwierdzenia niepra
widłowości mogących powodować 
naruszenie interesu wykonawcy – sko
rzystanie z  odpowiednich środków 
wskazujących zamawiającym narusze
nia w celu podjęcia działań w postępo
waniu zgodnych z  przepisami prawa. 

W  związku z  zakończeniem postę
powania po  dokonaniu wyboru ofer
ty najkorzystniejszej ustawodawca 
do  momentu publikacji ogłoszenia 
o  udzieleniu zamówienia nie  prze
widział innych obowiązków infor
macyjnych odnoszących  się do  po
dejmowanych czynności związanych 
z  zawarciem umowy z  wykonawcą, 
który złożył ofertę najkorzystniejszą. 
W przypadku uchylenia się od zawar
cia umowy lub odmowy wniesienia 
należytego jej zabezpieczenia pozo
stali wykonawcy, z  wyjątkiem kolej
nego, którego oferta została najwyżej 
oceniona, nie  uzyskują informacji 
o wyborze oferty wykonawcy znajdu
jącego się na drugiej pozycji w rankin
gu ofert, pozbawieni są  tym samym 
możliwości dochodzenia własnych 
interesów zmierzających do uzyskania 
zamówienia. 

Konsekwencją uznania konieczności 
powiadomienia wykonawców o  pod
jęciu przez zamawiającego czynności, 
o których mowa w art. 94 ust. 3 pzp, jest 
zagwarantowanie odpowiedniej ilości 
czasu pozwalającego na  zapobieżenie 
naruszeniu interesu w  ubieganiu  się 
o  udzielenie zamówienia (standstill). 
Zapewnienie odpowiedniego termi
nu zawieszającego między wyborem 
oferty kolejnego wykonawcy a  zawar
ciem umowy o udzielenie zamówienia 
wydaje się szczególnie istotne, a wręcz 
wymagane, z powodu braku komplek
sowej weryfikacji wszystkich wyko
nawców ubiegających  się o  udzielenie 
zamówienia w  momencie pierwsze
go wyboru oferty najkorzystniejszej. 
W  związku z  koniecznością zbada
nia kolejnego wykonawcy w  zakresie 
oświadczeń i  dokumentów, o  których 
mowa w art. 25 ust. 1 pzp, zawieszenie 
standstill gwarantuje wykonawcom od
powiednią ilość czasu na  ocenę czyn
ności zamawiającego, a  w  przypadku 
uznania, iż  wybór najkorzystniejszej 
oferty spośród pozostałych ofert zo
stał dokonany niezgodnie z  przepi
sami prawa zamówień publicznych 

Artykuł 94 ust. 3 pzp 

Jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana, uchyla się od za-
warcia umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozosta-
łych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1.
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– możliwość podjęcia działań zmierza
jących do wzruszenia tej decyzji. 

Środki ochrony prawnej
Zgodnie z  art.  179 ust.  1  pzp możli
wość skorzystania ze środków ochrony 
prawnej uwarunkowana jest istnie
niem interesu w  uzyskaniu zamówie
nia i  możliwością poniesienia szkody 
w  wyniku naruszenia przez zamawia
jącego przepisów Prawa zamówień 
publicznych. Dodatkowo w przypadku 
zamówień, których wartość jest niższa 
od progów unijnych, odwołanie może 
dotyczyć jedynie sześciu czynności, 
wśród których znajduje się wybór naj
korzystniejszej oferty. 

Możliwość zaskarżenia wybo
ru drugiej oferty w  trybie art.  94 
ust.  3  pzp w  postępowaniach o  war
tości niższej niż tzw. progi unijne 
będzie z  pewnością kwestionowana 
przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
Analiza orzecznictwa KIO wskazuje 
na  bardzo wąską interpretację poję
cia „wybór najkorzystniejszej oferty”, 
odnoszącą je jedynie do  dokonania 
wyboru oferty najkorzystniejszej 
zgodnie z  kryteriami oceny ofert 
określonymi w siwz (zob. np. postano
wienie KIO z 5 września 2016 r., KIO 
1599/16). Izba  tym samym odmawia 
wykonawcom prawa do  kwestiono
wania braku wykluczenia lub odrzu
cenia oferty. Mimo że  powyższe sta
nowisko Krajowej Izby Odwoławczej 
zostało negatywnie ocenione przez 
Prezesa UZP oraz znaczącą część są
dów okręgowych, które rozpatrywały 
sprawy ze skargi Prezesa UZP, istnieje 
ryzyko, że tym bardziej w przypadku 
„quasiwyboru” drugiej oferty od
wołania na  tę czynność zostaną od
rzucone na  podstawie art.  189 ust.  2 
pkt  6  pzp, jako nieobjęte dyspozy
cją art.  180 ust.  2  pzp. Restrykcyjna 
wykładnia przesłanki złożenia od
wołania wydaje  się uzasadniona lite
ralną wykładnią przepisów. Autorzy 
niniejszego artykułu stoją jednak 
na  stanowisku, że  czynność wyboru 

drugiej oferty podejmowana w trybie 
art.  94 ust.  4  pzp powinna być obję
ta zakresem zaskarżenia określonym 
w art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp, skoro sam 
przepis posługuje  się terminem „wy
bór oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert”. Ponadto sprzeczne 
z zasadą równego traktowania wyko
nawców, a nawet logiki, byłoby uzna
nie, że można zakwestionować wybór 
oferty najkorzystniejszej w  sytuacji, 

gdy wykonawca, który ją złożył, pod
lega wykluczeniu, a  w  analogicznej 
sytuacji, lecz dotyczącej drugiej oferty 
w rankingu uprawnienie to nie przy
sługiwałoby tylko z  uwagi na  inną 
podstawę prawną dokonania wyboru. 
Zwłaszcza że  to  w  efekcie drugiego 
„wyboru” zostanie udzielone zamó
wienie publiczne. 

Wydaje  się, że  w  tym przypadku 
ma zastosowanie argumentacja pod
noszona przez Prezesa UZP w  skar
gach na  orzeczenia KIO wydanych 
w zakresie interpretacji art. 180 ust. 2 
pkt 6 pzp, zgodnie z którą postępowa
nie o  udzielenie zamówienia jest pro
cesem dynamicznym, a  przez wybór 
należy rozumieć wszelkie działania 
zamawiającego prowadzące do wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

Możliwość skorzystania ze środków 
ochrony prawnej w  postępowaniach 

powyżej progów unijnych wydaje  się 
przesądzona, gdyż w postępowaniach 
tych odwołanie może dotyczyć każ
dej czynności zamawiającego. W  po
przednim stanie prawnym w  orzecz
nictwie KIO dopuszczano możliwość 
wniesienia odwołania na  czynność 
wyboru oferty najkorzystniejszej spo
śród pozostałych ofert przez wyko
nawcę uznanego za uchylającego  się 
od  zawarcia umowy lub wniesienia 

zabezpieczenia. Należy przyznać toż
same uprawnienie uczestnikowi postę
powania znajdującemu  się na  niższej 
pozycji w  rankingu ofert, w  związku 
z  możliwością błędnej oceny przez 
zamawiającego dokumentów pod
miotowych wykonawcy znajdujące
go się na drugim miejscu w rankingu. 
Przeciwne stanowisko – w  sposób 
niezgodny z  zasadą równego trakto
wania wykonawców – różnicowałoby 
sytuację uczestników postępowania, 
którzy mając interes w uzyskaniu za
mówienia, byliby traktowani odmien
nie ze względu na zajmowaną pozycję, 
i  prowadziłoby do  uprzywilejowania 
wykonawcy uznanego za uchylające
go się od zawarcia umowy.

Analizując możliwość wniesienia 
środków ochrony prawnej przez wy
konawców z  dalszych miejsc w  ran
kingu, należy rozważyć, czy  interes 

Zważywszy na cel analizowanej procedury, 
należy uznać, że wykonawca znajdujący się 
na niższej pozycji w rankingu ofert niż 
wykonawca, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza spośród pozostałych 
ofert, jest uprawniony do zaskarżenia  
decyzji zamawiającego podjętej  
na podstawie art. 94 ust. 3 pzp.
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w  uzyskaniu zamówienia może prze
jawiać  się w  nieudzieleniu zamówie
nia wykonawcy, którego oferta zo
stała wybrana jako najkorzystniejsza 
na  podstawie omawianego przepisu. 
Skuteczne zakwestionowanie pra
widłowości wyboru przez drugiego 
wykonawcę, a  tym samym legalności 
zastosowania analizowanej procedu
ry, będzie prowadziło do  unieważ
nienia postępowania. Przepis art.  94 
ust.  3  pzp nie  powinien być bowiem 
interpretowany rozszerzająco i  powi
nien być ograniczony jedynie do dru
giej z  kolei oferty. Jeżeli zawarcie 
umowy nie  byłoby możliwe również 
z  wykonawcą będącym na  drugim 
miejscu w  rankingu, wówczas w  celu 
udzielenia zamówienia zamawiający 
zobowiązany byłby wszcząć kolejne 
postępowanie. Przedmiotowy stan 
faktyczny należałoby ocenić w świetle 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z 5 kwietnia 2016 r. 
w sprawie C689/13 Puligienica Facili
ty Esco SpA (PFE) przeciwko Airgest 
SpA., w którym potwierdzono dopusz
czalność upatrywania interesu w uzy
skaniu zamówienia również w  unie
ważnieniu postępowania. Działając 
na  podstawie wniosków płynących 
z  tego orzeczenia, należy stwierdzić, 
że  również nieudzielenie zamówienia 
wykonawcy będącemu na drugiej po
zycji w trybie art. 94 ust. 3 pzp może 
być kwestionowane przez wykonaw
ców ulokowanych na  dalszych miej
scach w  rankingu. Ich interesu wów
czas upatrywać należy w zakończeniu 
postępowania bez zawarcia umowy, 
co  otwierałoby drogę do  wszczęcia 
kolejnego postępowania, w  którym 
mogliby oni uczestniczyć. 

W  przypadku wnoszenia środków 
ochrony prawnej w  terminie nastę
pującym po  wyborze oferty najko
rzystniejszej dodatkowym aspektem 
jest posiadanie statusu wykonawcy. 
Specyfika drugiego wyboru wiąże  się 
też z  faktem, że  do  czynności wybo
ru drugiej oferty zazwyczaj dochodzi 

w  pewnym oddaleniu czasowym 
w  stosunku do  pierwotnego wyboru. 
Najczęściej wykonawca, którego ofer
ta nie  została uznana za najkorzyst
niejszą, traci zainteresowanie postę
powaniem i  nie  przedłuża terminu 
związania ofertą. Zasadniczo złożenie 
odwołania przez wykonawcę, który 
nie  był związany ofertą, przesądzało 
jak dotąd o  braku możliwości rozpo
znania środka ochrony prawnej. Od
wołanie takie było odrzucane, jako 
złożone przez podmiot nieuprawnio
ny (zob. postanowienie Krajowej Izby 
Odwoławczej z 7 października 2013 r., 
KIO 2288/13). Zwrócenia uwagi wy
maga jednak funkcja terminu zwią
zania ofertą i  znaczenie jego upływu 
po  dokonaniu wyboru oferty najko
rzystniejszej. Zgodnie z  orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego z  24 lu
tego 2010 r. (SK 22/08) dopuszcza się 
zawarcie umowy w sprawie zamówie
nia publicznego po  upływie terminu 
związania ofertą, o  ile wykonawca, 
którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wyraża wolę jej za
warcia. Możliwe jest także zawarcie 
umowy z  drugim wykonawcą, mimo 
że  nie  jest on związany swoją ofertą. 
Tym samym, odmiennie niż w  przy
padku odwołań zawierających zarzuty 
odnośnie do  czynności dotyczących 
„pierwszego wyboru”, zmierzających 
do  wzruszenia wyniku postępowania 
i  powtórzenia tej czynności, w  przy
padku odwołania na czynności zama
wiającego podjęte na podstawie art. 94 
ust. 3 pzp należy uznać, że wykonaw
ca niezwiązany terminem związania 
ofertą zachowuje status wykonawcy, 
będąc uprawnionym do  wniesienia 
odwołania. Reasumując, zważywszy 
na  cel analizowanej procedury, na
leży uznać, że  wykonawca znajdują
cy  się na  niższej pozycji w  rankingu 
ofert niż wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniej
sza spośród pozostałych ofert, jest 
uprawniony do  zaskarżenia decyzji 
zamawiającego podjętej na  podstawie 

art.  94 ust.  3  pzp. W  odwołaniu  tym 
wykonawca może kwestionować m.in. 
spełnianie warunków udziału w postę
powaniu w  świetle dokumentów zło
żonych przez wybranego wykonawcę. 

Podsumowanie
Niejednoznaczność analizowanych 
przepisów skutecznie zniechęca do ich 
stosowania. Zamawiający nie  wiedzą, 
czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – sto
sować przepis art. 94 ust. 3 pzp, skoro 
pomija on zasadę (wprowadzoną no
welizacją z czerwca 2016 r.) braku kom
pleksowego badania wszystkich ofert 
złożonych w  postępowaniu. Dodat
kowo ustawodawca podstawę do  we
ryfikacji podmiotowej wykonawców 
przewidział tylko w art. 24aa ust. 2 pzp, 
co  może wskazywać na  brak konse
kwencji lub zwykłe niedopatrzenie 
ustawodawcy. 

Niezależnie od  przyczyn zaistniałej 
sytuacji analizowane przepisy nie  po
winny ostać  się w  obecnym kształcie. 
Próba ich wykładni, wykraczającej 
znacznie poza ich literalną treść, za
wsze będzie obciążona ryzykiem błę
du lub odmiennej interpretacji przez 
podmioty kontrolujące prawidłowość 
działań zamawiającego. Nie można 
uznać również za prawidłową prak
tyki żądania wszystkich dokumentów 
także od wykonawcy będącego na dru
giej pozycji w  rankingu – na  wypa
dek możliwości skorzystania z  art.  94 
ust. 3 pzp.  Działanie takie stoi bowiem 
w  sprzeczności z  filozofią znoweli
zowanych przepisów. Pozostaje mieć 
nadzieję, że zmiany legislacyjne w tym 
zakresie zostaną jak najszybciej opra
cowane i wdrożone.  

Przypisy:

1   M. Jaworska, Prawo zamówień publicz-
nych, Legalis 2017. Podobnie S. Babiarz 
i in., Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz, Lexis Nexis 2013.

2   K. Jarek, Ponowny wybór oferty 
najkorzystniejszej, LEX/el. 2011.


